REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA,
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO – USŁUGOWYCH
IM. AUGUSTYNA ŚWIDRA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Podstawa prawna:


Art. 149, art.155, art.165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).



Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późniejszymi
zmianami).



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i
placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).



Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z 28 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję
Nr OA-OR 110.1.24.2018 z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów składania dokumentów do klasy
pierwszej pięcioletniego technikum, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok
szkolny 2019/2020.

Kandydaci składają dokumenty do klas pierwszych:
1. Technikum
2. Branżowej Szkoły I stopnia
REKRUTACJA DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY ODBYWA SIĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
I. Kryteria rekrutacji.
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej, dyrektor szkoły

powołał Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznaczył przewodniczącego, który określił zadania
członków komisji.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

opracowanie szkolnego regulaminu rekrutacji,

sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego, sporządzenie
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
3. Szkolny regulamin rekrutacyjny umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla
zainteresowanych oraz na stronie internetowej szkoły.
4. Kryteria rekrutacji, upowszechniane przez szkołę, zawierają:

wykaz punktowanych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

sposób przyjmowania uczniów zwolnionych ze zdawania egzaminu ośmioklasisty,

tryb odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły,
II. Informacje szczegółowe
1. O przyjęcie do klas pierwszych pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

ubiegać się mogą absolwenci szkoły podstawowej.

2. Kandydat do klasy pierwszej dokonuje rejestracji elektronicznej na stronie slaskie.edu.pl. Kandydat

po wypełnieni wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej drukuje wniosek z systemu i podpisany przez
kandydata oraz rodziców dostarcza tylko do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 13 maja
2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 12.00
3. Dokumenty kandydata składane do komisji rekrutacyjnej w terminie od 21 czerwca do 25 czerwca
2019 r. powinny zawierać:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach
egzaminu ośmioklasisty,

trzy fotografie (opisane: imię i nazwisko, data urodzenia),

kartę zdrowia oraz kserokopię karty szczepień,

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na
kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy
kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U.
z 2014 r. poz 1144),

druk zgłoszenia absolwenta - jeżeli zostanie wydane przez szkołę podstawową,

pisemną zgodę do przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji oraz czasu nauki w szkole - zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000),

osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół
orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, powinny dołączyć w/w
orzeczenie do składanych dokumentów.
4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

egzamin ośmioklasisty:

wynik egzaminu ośmioklasisty przedstawiony w procentach z: języka polskiego,
matematyki - mnoży się przez 0,35, języka obcego nowożytnego - mnoży się przez
0,3.

za wyniki z ww. egzaminu uczeń może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z przedmiotów: języka polskiego, matematyki,
języka obcego i informatyki:

według następujących zasad przeliczania ich na punkty:
dopuszczający 6 punktów
dostateczny 9 punktów
dobry 12 punktów
bardzo dobry 15 punktów
celujący 18 punktów
maksymalnie można uzyskać 72 punkty,


osiągnięcia ucznia:

ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów,

szczególne osiągnięcia z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,
na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe
osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach – maksymalnie 18 punktów,

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
przyznaje się 3 punkty.
5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (organizowanego przez kuratora oświaty),
przeprowadzonych zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia
2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U.
z 2002 r. nr 13 poz. 125 ze zm.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego liceum
ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia.
6. Kandydaci przyjmowani są do wybranego oddziału danego typu szkoły w kolejności zgodnej z sumą
uzyskanych punktów za egzamin ośmioklasisty, za oceny na świadectwie ukończenia oraz dodatkowe
osiągnięcia, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

7. W przypadku braku miejsc w wybranym przez kandydata oddziale, może być on przyjęty do innego

oddziału w miarę wolnych miejsc.
8. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza listę:

kandydatów uszeregowaną w kolejności alfabetycznej,

informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu

postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.
9. Listy przyjętych uczniów zostaną wywieszone w budynku szkoły na tablicy ogłoszeń.
10. Do szkół dysponujących wolnymi miejscami uczniowie mogą być przyjmowani do 30 sierpnia
2019 r., kiedy to nastąpi ostateczne zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów.


III. Tryb odwoławczy:
1. Kwestie sporne wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną

rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
kandydata/ pełnoletni kandydat mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata - 7 dni od dnia opublikowania listy
przyjętych i listy nieprzyjętych.
3. Komisja rekrutacyjna ma 5 dni na sporządzenie uzasadnienia (od dnia wystąpienia rodziców
kandydata/ pełnoletniego kandydata o sporządzenie uzasadnienia).
4. Rodzice kandydata/ pełnoletni kandydat mają prawo odwołać się do dyrektora szkoły od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia sporządzonego przez
komisję rekrutacyjną)
2. Rodzice

IV. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

1) od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. - rejestracja na stronie slaskie.edu.pl oraz złożenie wniosku
o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami;
2) od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – kandydat dostarcza do wybranych szkół
ponadpodstawowych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
3) do 28 czerwca 2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych
w oświadczeniach;
4) 16 lipca 2019 r. do godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół
ponadpodstawowych z podziałem na oddziały oraz kandydatów niezakwalifikowanych;
5) od 16 lipca do 18 lipca 2019 r. – wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badania lekarskie;
6) od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do
wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, orzeczenia lekarskiego,
w przypadku niepełnoletniego kandydata przez rodzica/ opiekuna prawnego;
7) 25 lipca 2019 r. do godz. 9.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji
o wolnych miejscach;
V. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1) od 26 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r. do godz. 15.00 – kandydat dostarcza do wybranych szkół
ponadpodstawowych świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego;
2) do 5 sierpnia 2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych
w oświadczeniach;
3) 21 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół
ponadpodstawowych z podziałem na oddziały oraz kandydatów niezakwalifikowanych;
4) od 21 sierpnia do 23 sierpnia 2019 r. – wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badania lekarskie;

5) od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r. – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do
wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, orzeczenia lekarskiego,
w przypadku niepełnoletniego kandydata przez rodzica/ opiekuna prawnego;
6) 31 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie
informacji o wolnych miejscach;

VI.

Postanowienia końcowe:
1. Po zakończeniu rekrutacji, jeżeli pozostaną w szkole wolne miejsca, kandydaci będą przyjmowani do
wyczerpania limitu miejsc.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w szkole na tablicy ogłoszeń, na szkolnej stronie internetowej.
Bliższe informacje można uzyskać pod telefonem 32 77 000 60.

