
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

DO TECHNIKUM NR 14 

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3 

ADAMA KOCURA W KATOWICACH 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

  

Kryteria rekrutacji opracowane zostały w oparciu o : 

1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 

r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1737). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie 

ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316 ze zm. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1459). 

5. Decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WE-KZ.537.216.2021 z dnia 25 lutego 

2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 

szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej w roku szkolnym 2020/2021. 

 Rekrutacja uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się poprzez 
system naboru elektronicznego. 

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

- technik ekonomista                                                   9 miejsc 

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej   9 miejsc 

- technik elektronik                                                     9 miejsc 

- technik elektryk                                                        9 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 0,35 pkt za każdy uzyskany procent - max 35 pkt, 

*  z matematyki 0,35 pkt za każdy uzyskany procent – max 35 pkt, 

 * z języka obcego nowożytnego  0,3 pkt za każdy uzyskany procent – max 30 pkt,  

 za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 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 szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt, 

  

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

- finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego – 10 pkt 

- finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich – 10 pkt 

- finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego – 7 pkt 

- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego – 7 pkt 

- laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich –
 7 pkt 

- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego – 5 pkt 

-finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego – 5 pkt 

- finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich –
 5 pkt 

- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego – 3 pkt 



- Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż ww., artystycznych lub 

sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 
terenie szkoły: 

na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt 

na szczeblu krajowym – 3 pkt 

na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt 

na szczeblu powiatowym – 1 pkt 

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

  

Rekrutacja odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem: 

  

 od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz. 15.00 - kandydat rejestruje 

się  w  elektronicznym systemie naborowym oraz dostarcza wydrukowane podanie 
(wraz z ewentualnymi załącznikami) do szkoły pierwszego wyboru, 

  

 od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. do godz. 15.00 - kandydat dostarcza do szkoły 

pierwszego wyboru kopie lub oryginały świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, 

  

 22 lipca 2021r. - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, 

  

 od 23 lipca do 30 lipca 2021r. - kandydat potwierdza wolę uczęszczania do 

wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa oraz zaświadczenia 
o wynikach egzaminu, 

  

 2 sierpnia 2021r. - ogłoszenie list przyjętych do szkoły, 

  

  

Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

 


