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Regulamin rekrutac]-i do klas pierwszych
Technikum TEB Edukacja w Gdańsku

na rok szkolny 2022/23
Uwzględniając szczególne zasady funkcjonowania placówek oświatowych w czasie epidemii
COVID-19, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz.U. z 2020 roku poz. 493 z późn. zm.), na czas obowiązywania w/w rozporządzenia wprowadza

się następujące ustalenia w organizacji proces rekrutacji na rok szkolny 2022/23 do klas pierwszych

w Technikum TEB Edukacja w Gdańsku

1.

Zapisy do szkoły są dokonywane osobiście w Biurze rekrutacji oraz za pomocą
systemu naboru elektronicznego.

2.

Podanie o przyjęcie do szkoły składane na druku szkolnym oraz wydruk z systemu

naboru elektronicznego potwierdzający zgłoszenie zapisu do szkow, można złożyć
także drogą elektroniczną zgodnie z ustaleniami wynikającymi z harmonogramu
rekrutacji.

3.

0 przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci ośmioklasowej szkoły

podstawowej.
4.

Nabór uczniów do klasy pierwszej przeprowadza Dyrektor szkoły.

5.

Rekrutację przeprowadza się bez egzaminów wstępnych.

6.

Dyrektor

Szkoły

może

podjąć

decyzję

o

konieczności

przeprowadzenia

z kandydatem i jego rodzicami (prawnymi opjekunami) rozmo\łvy kwalifikacyjne].

w szczególności w zakresie oceny predyspozycji zawodowych kandydata. Rozmo\/\/y

są

przeprowadzane

przed

terminem

ogłoszenia

listy

zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

7.

Na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych Dyrektor Szkoły może odstąpić
od przeprowadzenia rozmov\ry kwalifikacyjnej.
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8.

0 przyjęciu do Szkoły decyduje w pierwszej kolejności zakwalifikowanie kandydata

w systemie naboru elektronicznego oraz dostarczenie kompletu wymaganych

dokumentów do szkoły,
9.

Liczba miejsc na każdym kierunku jest ograniczona.

10.

W przypadku liczby zgłoszonych kandydatów przekraczających liczbę dostępnych

miejsc, w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą
liczbę punktów i dostarczą komplet wymaganych dokumentów.
11.

Dokumenty rekrutacyjne wymagają podpisu rodziców (prawnych opiekunów).

12.

Umowa o naukę w technikum jest zawierana po ogłoszeniu listy przyjętych
do szkoły.

i3.

14.

Wysokość opłat za naukę określa umowa o naukę w Technikum.

Harmonogram

rekrutacji

wraz

z

wykazem

dokumentów

rekrutacyjnych

wymaganych przy przyjęciu do klasy pierwszej stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.

15.

Dopuszcza się możliwość naboru dodatkowego -w przypadku wolnych miejsc.

16. W sprawach spornych organem rozstrzygającym jest Dyrektor Szkoły.

Załącznik do regulaminu:
Harmonogram rekrutacji oraz wykaz dokumentów wymaganych przy przyjęciu do klasy pierwszej -

na rok szkolny 2022/23
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Załącznik do Regulaminu rekrutacji do klas pierwszych Technikum TEB Edukaqa w Gdańsku na rok szkolny 2022/23

Harmonogram rekrutacji oraz wykaz dokumentów
wymaganych przy przyjęciu do klasy pierwszej i
na rok szkolny 2022/23
w Technikum TEB Edukacja w Gdańsku

Kandydat składa następujące dokumenty:
1.

/na druku szkoły/ można złożyć osobiście lub w
formie elektronicznej na adres mailowy:

od 16 maja
do 20 czerwca 2022 r. do
godz. 15.00

Podanie o przyjęcie do szkoły

gdahsk@tebledukacja.pl
2. Wydruk z systemu naboru elektronicznego

potwierdzający zapis do szkoły
można złożyć osobiście lub w formie elektronicznej

na adres mailowy: adansk@teb-edukacia.DI

Kandydat potwierdza wybór szkoły poprzez złożenie
następujących dokumentów:

od 24 czerwcado13lipca2022 r[dogodz.15.00

1.

Kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

2[

Kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu

3.

4.

ósmoklasisty;
Oryginału podania o przyjęcie do szkoły /jeśli na
wcześniejszym etapie postępowania rekrutacyjnego
było składane tylko w formie elektronicznej/;
Orzeczenia lub opinii właściwej poradni

psychologiczno-pedagogicznej /w przypadku
posiadania/.

21 Iipca 2022 r.
godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych przez

szkołę, publikacja także na stronie internetowej:

www.technikum.pl/miasta/gdansk
Wydawanie kandydatom z listy kandydatów
zakwalifikowanych przez szkołę, skierowań na badania
do lekarza Medycyny Pracy w zakresie uzyskania
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

od 16 maja
do 25 lipca 2022 r.

podjęcia praktycznej nauki zawodu /sz4o/a wi:4ażg c}ya
klórych zawodów zaświadczenie jest wymagane/
oraz wydawanie skierowań na badania w zakresie braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami*
(dotyczy tylko kierunku Technik Weterynarii)

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia :
od 22 lipca
do 28 Iipca 2022 r]
do godz. 15.00

www.technikum.pl

1.

Oryginału świadectwa ukończenia szkoły

podstawowej;
2.

Oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu
ósmoklasisty;
3. 2 fotografii w formacie legitymacyjnym
4. Karty zdrowia ucznia
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5.

Dostarczenie zaświadczeń od lekarza Medycyny Pracy o

braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu Oeśli w danym zawodzie jest
wymagane) oraz dostarczenie orzeczenia lekarskiego o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania

pojazdami (dotyczy tylko kierunku Technik Weterynarii)*

29 lipca 2022 r.
do godz. 14:00

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły, publikacja także na
stronie internetowej

www.technikum.pl/miasta/gdahsk
do 31 sierpnia 2022 r.

Rekrutacja uzupełniająca -w przypadku wolnych miejsc

* W przypadku braku możliwości przedłożenia wymaganego zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego w zakładanym

terminie, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni, zobowiązani są do poinformowania o tym dyrektora szkoły (w formie
papierowej lub elektronicznej), wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie
składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

www.technikum.pl

