Regulamin rekrutacji do Technikum
Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku
na rok 2022/2023

Regulamin rekrutacji do Technikum
w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku w roku szkolnym 2022/2023
dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych
§1
Zasady rekrutacji:
1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku (zwanym dalej: Technikum)
mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.
2. Technikum prowadzi rekrutację w systemie elektronicznym.
3. Absolwenci muszą dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru wygenerowane przez system podanie
podpisane przez kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych) oraz dokumenty potwierdzające dane o
ocenach końcowych oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty (kopia świadectwa i zaświadczenia o wynikach
egzaminu).
§2
Kryteria przyjęć kandydatów:
1. Uczeń w procesie rekrutacji będzie mógł uzyskać maksimum 200 punktów:
a. 100 punktów przypada na wyniki egzaminu ósmoklasisty,
b. 72 punkty za wyniki z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednych

zajęć edukacyjnych na świadectwie końcowym.
Sposób przeliczenia ocen na punkty: celujący - 18 pkt, bardzo dobry - 17 pkt, dobry - 14 pkt,
dostateczny - 8 pkt, dopuszczający - 2 pkt.
2. Do Technikum przyjmowani będą uczniowie, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.
Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę przy liczeniu punktów do Technikum w zawodzie:
- technik ekonomista - język polski, matematyka, język angielski, informatyka,
- technik handlowiec - język polski, matematyka, język angielski, informatyka,
- technik żywienia i usług gastronomicznych - język polski, matematyka, język angielski, biologia,
- technik budownictwa - język polski, matematyka, język angielski, informatyka,
- technik robót wykończeniowych w budownictwie - język polski, matematyka, język angielski,
informatyka,
3. Jako dodatkowe osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie będą brane pod uwagę:
a) za ukończenie ośmioklasowej szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
b) za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły
podstawowej, w tym za osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i tematycznych
organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w
porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty kandydaci otrzymują punkty zgodnie z przepisami
ustalonymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty – do 18 pkt.

c) za uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w
aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) –
zgodnie z przepisami Małopolskiego Kuratora Oświaty – 3 punkty.
4. Laureaci konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w

całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły
niezależnie od kryteriów zawartych w jej statucie.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:

kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
w sprawie ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
b. kandydaci z rodzin wielodzietnych,
c. kandydaci z niepełnosprawnością,
d. kandydaci z niepełnosprawnością rodzica lub rodziców,
e. kandydaci z niepełnosprawnością rodzeństwa,
f. kandydaci samotnie wychowywani w rodzinie,
g. kandydaci objęci pieczą zastępczą.
a.

6. W przypadku uczniów zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty w procesie rekrutacji punkty osiągnięte za

wskazane zajęcia edukacyjne liczone będą podwójnie.

§3
Terminy procesu rekrutacyjnego:

4. Od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosku
o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru;
5. Od 16 maja 2022 r. do 21 lipca 2022 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie;
6. Od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru
kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
7. Od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły pierwszego
wyboru zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
8. 19 lipca 2022 r. do godz. 12.00 - podanie przez szkoły ponadpodstawowe wyników postępowania
rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy
kandydatów niezakwalifikowanych;
9. Od 19 lipca 2022 r. do 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
(uzupełnienie wniosku o oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
10. 26 lipca 2022 r. do godz. 12.00 – ogłoszenie przez szkołę do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych oraz nieprzyjętych.

