TECHNIKUM

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
Technikum TEB Edukacja w Tychach
w roku szkolnym 2022/2023
1. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent ośmioklasowej szkoły podstawowej.
2. Rekrutację uczniów do klasy pierwszej przeprowadza Dyrektor Szkoły.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o rodzicach kandydata, należy przez to rozumieć także jego

7.

opiekunów prawnych.
„PODANIE O PRZYJĘCIE DO TECHNIKUM"
na druku szkolnym pobrane ze strony technikum
https://technikum.pl/miasta/tvchv/rekrutacia/ pełni funkcję deklaracji wyboru szkoły i należy je złożyć w
sekretariacie szkoły osobiście lub w formie elektronicznej na adres mailowy tychyPteb-edukacia.pl.
Zapisy główne do szkoły dokonywane są w systemie rekrutacji elektronicznej Vulcan dla województwa
śląskiego na httos://siaskie.edu.com.pl/kandvdat/.
Potwierdzeniem wyboru szkoły jest złożenie „WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY^ pobranego ze strony
https://slaskie.edu.com.pl/kandvdat/. Kandydat zostanie uwzględniony w rekrutacji, jeśli wydrukowany
oraz podpisany przez kandydata i Jego rodzica. Wniosek będzie dostarczony w wyznaczonym terminie do
sekretariatu Technikum TEB Edukacja w Tychach.
Liczba miejsc na każdym kierunku jest ograniczona i wynosi 24 osoby.

8.

O przyjęciu do Szkoły decyduje zakwalifikowanie kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej,

4.

5.
6.

dostarczenie do szkoły kompletu wymaganych dokumentów oraz następujące kryteria:
złożenie w terminie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Załączniku nr 2 do
Regulaminu rekrutacji,
wyniki egzaminów ósmoklasisty,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki,
języka angielskiego oraz z jednego najlepiej ocenionego przedmiotu: fizyki lub chemii lub biologii lub
geografii lub historii,
świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,
szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły,
ocena z zachowania (patrz punkt 14).
0 kolejności zakwalifikowania się kandydata do przyjęcia do szkoły decyduje liczba łącznie uzyskanych
punktów do wyczerpania liczby dostępnych miejsc.
10. Kryteria przeliczania punktów są uwzględnione w systemie naboru elektronicznego oraz określa załącznik
nr 1 do Regulaminu.
11. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim będą przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
12. Zakres wymaganych dokumentów oraz terminy dotyczące poszczególnych etapów rekrutacji określa
harmonogram rekrutacji stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
13. Szkoła przyjmuje kandydatów, których łączna suma uzyskanych punktów wynosi nie mniej niż 50.
14. Szkoła jako dodatkowe kryterium rozstrzygające przyjmuje, że nie będzie przyjmowała kandydatów,
którzy na świadectwie kończącym szkołę podstawową uzyskali ocenę zachowania w stopniu: nagannym i
nieodpowiednim. Ponadto w przypadku kandydatów z taką samą sumą punktów przy ograniczonej liczbie
dostępnych miejsc, o pierwszeństwie przyjęcia decyduje kolejność złożenia „Podania o przyjęcie do
technikum".
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15. Warunkiem dodatkowym przyjęcia kandydata do szkoły w przypadku zapisu na kierunek technik
weterynarii jest pisemna zgoda rodzica na udział dziecka w szkoleniu w zakresie prowadzenia pojazdu
kategorii B, które jest niezbędne do ukończenia procesu kształcenia na tym kierunku oraz jeśli kandydat
zostanie zakwalifikowany do szkoły, dostarczenie wyników badań potwierdzających zdolność do
prowadzenia pojazdu kat B.
16. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o konieczności przeprowadzenia z kandydatem i jego rodzicami
rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności w zakresie oceny predyspozycji zawodowych kandydata.
Rozmowy są przeprowadzane przed terminem ogłoszenia listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia do szkoły.
17. Na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych Dyrektor Szkoły może odstąpić od przeprowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej.
18. Dokumenty rekrutacyjne wymagają podpisu rodziców oraz kandydata.
19. Umowa o naukę w technikum jest zawierana po ogłoszeniu listy przyjętych do szkoły.
20. Wysokość opłat za naukę określa umowa o naukę w Technikum.
21. W przypadku wolnych miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
22. Cudzoziemcy i osoby powracające z zagranicy, nie posiadające świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej w Polsce, mogą kandydować do Technikum na podstawie świadectwa szkoły uzyskanego w
kraju, z którego przyjechali oraz rozmowy kwalifikacyjnej kandydata z Dyrektorem szkoły. Ostateczną
decyzję o przyjęciu do szkoły cudzoziemców i osób powracających z zagranicy podejmuje Dyrektor szkoły.
23. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów na dany kierunek, Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem
prowadzącym, może zdecydować o nie uruchomieniu takiego oddziału i zamknięciu rekrutacji na
wskazany kierunek.
24. Dokumenty rekrutacyjne wymagają podpisu kandydata i co najmniej jednego rodzica.
25. W sprawach spornych organem rozstrzygającym jest Dyrektor szkoły.

ONjRcKTOR
Załączniki do regulaminu:
Załgcznik nr 1 Kryteria przeliczania punktów.

Mgr Beata Knnwalii^-Sasnowsko

Załącznik nr 2 Harmonogram rekrutacji oraz wykaz dokumentów wymaganych przy przyjęciu
do klasy pierwszej - na rok szkolny 2022/23.
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Załącznik nr 1

KRYTERIA PRZELICZANIA PUNKTÓW

ZAGADNIENIE

PUNKTAOA SZCZEGÓŁOWA

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (8-klasowej);
Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
1) język polski
2) matematyka
3) język angielski
4) Dodatkowy przedmiot wskazany do punktowania
przez Dyrektora Szkoły to: historia lub geografia
lub biologia lub chemia lub fizyka
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem
Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej

PUNKTAOA
MAKSYMALNA
100 PUNKTÓW

dopuszczający- 2 punkty
dostateczny- 8 punktów
dobry-14 punktów
bardzo dobry-17 punktów

18 punktów za każdy z 4
przedmiotów = 72 punkty

celujący -18 punktów

7 punktów
Szczegółowe zasady punktacji
sq określone w rozporządzeniu
MEN w sprawie
przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli,
szkół, placówek i centrów

18 punktów

Aktywność społeczna - stałe zaangażowanie w pracę
społeczną w charakterze wolontariusza wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

3 punkty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

100 PUNKTÓW

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
1} język polski - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent;
2} matematyka - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent;
3) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym-0,30 punktu za każdy
uzyskany procent;

35 punktów z języka
polskiego
35 punktów z matematyki
30 punktów z języka
obcego nowożytnego

MAKSYMALNA MOŻLIWA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH W WYNIKU

200 PUNKTÓW

REKRUTACJI

