ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
DO TECHNIKUM NR 14
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3
ADAMA KOCURA W KATOWICACH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Kryteria rekrutacji opracowane zostały w oparciu o :
1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991(Dz.U. z 2004 Nr 256, poz.2572, z
późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na
lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum).
4. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31
stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas
pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej
branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół
policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny
2018/2019.

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 odbywa się poprzez system
naboru elektronicznego, dostępny pod adresem: http://www.slaskie.edu.com.pl

Na podstawie zatwierdzonych zadań naborowych szkoła prowadzi nabór do klas kształcących
w następujących zawodach:

- technik ekonomista

16 miejsc

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 16 miejsc
- technik elektronik

11 miejsc

- technik elektryk

11 miejsc

- technik górnictwa podziemnego

11 miejsc

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły określa zawód, w którym chce się kształcić.
Przyjęcie do wybranego oddziału odbywa się na podstawie listy stworzonej według liczby
punktów zdobytych w procesie rekrutacji.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt na które składają się punkty:


z egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 pkt wg przelicznika

* z języka polskiego 0,2 pkt za każdy uzyskany procent - max 20 pkt,
* z historii i wiedzy o społeczeństwie 0,2 pkt za każdy uzyskany procent – max 20 pkt,
* z matematyki 0,2 pkt za każdy uzyskany procent – max 20 pkt,
* z przedmiotów przyrodniczych 0,2 pkt za każdy uzyskany procent – max 20 pkt,
* z języka obcego nowożytnego 0,2 pkt za każdy uzyskany procent – max 20 pkt,


za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego,
matematyki i dwóch wybranych przedmiotów – max 72 pkt:

dla zawodów technik elektronik, technik elektryk, technik górnictwa podziemnego,
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – do wyboru: fizyka, chemia,
informatyka lub język obcy.
dla zawodu technik ekonomista – do wyboru: język obcy, informatyka, historia lub
geografia.
Oceny przeliczane są na punkty według skali:
-

celujący – 18 pkt,

-

bardzo dobry – 17 pkt,

-

dobry – 14 pkt,

-

dostateczny – 8 pkt,

-

dopuszczający – 2 pkt,


za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt,



za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych (wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum) - max 18pkt.



za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza (wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum) – 3 pkt.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem:

- kandydat rejestruje się w systemie na
stronie www.slaskie.edu.com.pl i dostarcza wydrukowane podanie (wraz z
ewentualnymi załącznikami) do szkoły pierwszego wyboru,



od 18 maja do 18 czerwca 2018r. do godz. 15.00



od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. do godz. 15.00 - kandydat



6 lipca 2018r.



od 6 lipca do 12 lipca 2018r. - kandydat potwierdza wolę uczęszczania do wybranej
szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego,



13 lipca 2018r. - ogłoszenie list przyjętych do szkoły,



od 13 lipca 2018r. rekrutacja uzupełniająca.

dostarcza do szkoły pierwszego
wyboru kopie lub oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły,

