REGULAMIN I WARUNKI REKRUTACJI
DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
I LICEALNYCH W PIECHOWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie:
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

W roku szkolnym 2021/2022
w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych
w Piechowicach
prowadzony jest nabór do:
❖ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
• 4 – letniego po ośmioletniej szkole podstawowej
❖ TECHNIKUM
• 5 – letniego po ośmioletniej szkole podstawowej
❖ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
•

po ośmioletniej szkole podstawowej

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 nie
obowiązują progi punktowe. Kandydaci przyjmowani są w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów za poszczególne oceny aż do wyczerpania miejsc w danej klasie.
W przypadku dużej ilości chętnych pierwszeństwo przyjęcia do Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych w Piechowicach otrzymują:
✓ kandydaci z problemami zdrowotnymi, które ograniczają możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią
publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej

✓ kandydaci spełniający jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny
kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w
rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą
Przyjmowanie podań kandydatów do szkoły:
1.

Kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły w terminie od 17 maja
do 21 czerwca 2021r. (w postępowaniu uzupełniającym od 3 sierpnia do 5
sierpnia 2021r.) wraz z następującymi dokumentami:
a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach
egzaminu lub kopię tych dokumentów poświadczone przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył,
b) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych, tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
oraz:
c) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata opatrzone klauzulą „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”,
d) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych
przepisów
e) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
f) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

2.

Kandydat dołącza do wniosku o przyjęcie do szkoły w terminie od 25
czerwca do 14 lipca 2021 r. następujące dokumenty:
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
• zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
• 2 fotografie legitymacyjne kandydata

3.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami do 14 lipca 2021 r. (w postępowaniu uzupełniającym
do 5 sierpnia 2021 r.)

Kwalifikowanie do szkoły:
1.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły nastąpi 22 lipca 2021 r. (w postępowaniu uzupełniającym 16 sierpnia 2021 r.)

2. Od 17 maja do 26 lipca 2021 r. wydanie przez szkołę prowadzącą kształ-

cenie zawodowe skierowań na badania lekarskie kandydatom (w postępowaniu uzupełniającym od 3 sierpnia do 13 sierpnia 2021 r.)
Lp.
Rodzaj czynności
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Uzupełnienie wniosku o
przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe kandydatowi skierowań
na badania lekarskie
Potwierdzenie woli podjęcia
nauki poprzez dostarczenie
oryginałów dokumentów
Ostateczne ogłoszenie list
przyjętych uczniów

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

od 17 maja
od 3 sierpnia
do 21 czerwca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.

od 25 czerwca
do 14 lipca 2021 r.

--------------------------

do 14 lipca 2021r.

do 5 sierpnia 2021 r.

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

od 17 maja 2021r.
do 26 lipca 2021r.

od 3 sierpnia 2021r.
do 13 sierpnia 2021r.

od 23 lipca 2021r.
do 30 lipca 2021r.

od 17 sierpnia 2021r.
do 20 sierpnia 2021r.

2 sierpnia 2021r.

23 sierpnia 2021r.

W zależności od typu szkoły i klasy, pod uwagę brane będą oceny
z następujących zajęć edukacyjnych:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KLASA O PROFILU
MUNDUROWYM
policyjna, wojskowa

KLASA O PROFILU
RATOWNICTWO
MEDYCZNE

Język polski

Język polski

Matematyka

Matematyka

Język obcy
(wyższa ocena)

Język obcy
(wyższa ocena)

Historia lub WOS
(wyższa ocena)

Biologia i /lub Chemia
(wyższa ocena)

TECHNIKUM
PRZEDMIOTY

PROFIL KLASY
J. polski

Matematyka J. obcy

Informatyka

J. polski

Matematyka J. obcy

Informatyka

J. polski

Matematyka J. obcy

Informatyka

Technik informatyk
klasa e- sportowa
Technik informatyk
klasa wojskowa
Technik elektryk

J. polski

Matematyka J. obcy

Informatyka

J. polski

Matematyka J. obcy

Informatyka

J. polski

Matematyka J. obcy

Fizyka

Technik elektryk
klasa wojskowa
Mechatronik

J. polski

Matematyka J. obcy

Fizyka

J. polski

Matematyka J. obcy

Fizyka

Technik teleinformatyk- nowość!
Technik informatykmultimedia i grafika
komputerowa
Technik informatyk

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
PROFIL KLASY
Elektryk

J. polski

PRZEDMIOTY
Matematyka J. obcy

Elektromechanik

J. polski

Matematyka J. obcy

Zajęcia
techniczne
Zajęcia
techniczne

We wszystkich typach szkół w przypadku oceny z j. obcego pod uwagę brana jest
ocena wyższa.
Przeliczanie ocen na punkty:
a) celujący – 18 punktów
b) bardzo dobry – 17 punktów
c) dobry – 14 punktów
d) dostateczny – 8 punktów
e) dopuszczający – 2 punkty

