REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2
W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Regulamin opracowano na podstawie:


§11b ust. 2 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 zwalnianiem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)



art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI.
UWAGA
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych,
publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest
przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego do technikum
i branżowej szkoły I stopnia, a także terminy składania dokumentów są podawane do
publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania.
W związku z przystąpieniem Miasta Rybnika do elektronicznego naboru:

1. W roku 2020 nabór do szkół ponadpodstawowych zostanie przeprowadzony tylko
w formie elektronicznej.
2. Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dokonują rejestracji
wyłącznie drogą elektroniczną w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty ‘
3. Absolwent szkoły podstawowej ma prawo kandydować najwyżej do trzech szkół
publicznych, ale może w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów w określonej przez
siebie kolejności.
4. W procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów
zgodnie z deklaracjami kandydatów, dotyczącymi preferowanego kierunku kształcenia
(w technikum), zawodzie (w branżowej szkole).

5. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej składają jedynie w pierwszej z wybranych
szkół ponadpodstawowych, podpisaną przez siebie i rodziców lub prawnych
opiekunów, deklarację wyboru oddziałów w szkołach, o przyjęcie do których się
ubiegają.
6. Deklaracja wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle
uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjnokwalifikacyjnym będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez
kandydata.
7. Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej odbywa się w ten sposób, że kandydat
przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród
wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba
punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata, z uwzględnieniem
dodatkowych kryteriów, jest wystarczająca do przyjęcia.
8. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia
woli podjęcia nauki w danej szkole.
9. Niezłożenie potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki
w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych.
10. W przypadku, gdy uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia będzie pracownikiem
młodocianym, do podania należy dołączyć umowę o pracę w celu przygotowania
zawodowego lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia takiej umowy
z dniem 1 września 2020 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych)
zgodnie z: rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie praktycznej nauki zawodu, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28
sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania.
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku organizuje
w roku szkolnym 2020/2021 nabór do :
Technikum nr 2 (5-letniego) w zawodach:


technik elektronik – patronat firmy: - IP Connect Sp. z o.o.



technik elektryk – patronat firmy: - Tauron Dystrybucja S.A.,
- PGE Energia Ciepła S.A (Elektrownia Rybnik),



technik teleinformatyk - patronat firmy: - IP Connect Sp. z o.o.



technik grafiki i poligrafii cyfrowej



technik mechanik – patronat firmy: - Grupa Marat Sp. z o.o.,
- Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o

- Doosan Babcok Energy Polska Sp. z o.o



technik energetyk- patronat firmy: - PGE Energia Ciepła S.A. (Elektrownia Rybnik),
technik transportu kolejowego - patronat firmy: - PKP Cargo Polska S.A.
- DB Cargo Polska S.A,
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 (3-letniej) w zawodach:
ślusarz - patronat firmy: - Polska Grupa Górnicza S.A,
- DB Cargo Polska S.A,
- Doosan Babcok Energy Polska Sp. z o.o.,
- Tenneco Automotive


operator obrabiarek skrawających - patronat firmy: - Grupa Marat Sp. z o.o.,
- Doosan Babcok Energy Polska Sp. z o.o



elektryk - patronat firmy:

- Polska Grupa Górnicza S.A ,

- DB Cargo Polska S.A


mechanik pojazdów samochodowych

Zajęcia praktyczne w Branżowej Szkole I stopnia będą realizowane w zakładach
rzemieślniczych, zakładach przemysłowych Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, a także
w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej.

POSTANOWIENIA REGULAMINU:
Harmonogram działań dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Termin
od 15.06 – 10.07.2020 r.
od 26.06 – 10.07.2020 r.

od 31.07 – 04.08.2020 r.

12.08.2020 r.

od 13.08 – 18.08.2020 r.

19.08.2020 r.

Działanie
Termin składania wniosków o przyjęcie do
szkoły.
Dostarczanie do wybranych szkół
ponadpodstawowych świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej (oryginał
i kopia).
Dostarczanie do wybranych szkół
ponadpodstawowych zaświadczenia o
wyniku ósmoklasisty (oryginał i kopia).
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną szkoły listy
kandydatów zakwalifikowanych do
poszczególnych oddziałów oraz
niezakwalifikowanych.
Potwierdzanie przez kandydatów woli
uczęszczania do wybranej szkoły poprzez
dostarczenie oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału
zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu zewnętrznego (jeżeli nie
dostarczono wcześniej) oraz zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia nauki zawodu. Badania należy
wykonać w przychodni wskazanej przez
szkołę.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną szkoły listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w wybranym przez niego zawodzie
zadecyduje liczba punktów ustalona w toku postępowania kwalifikacyjnego. Punktacji
będzie podlegać egzamin ósmoklasisty, wybrane przez szkołę zajęcia edukacyjne oraz
szczególne osiągnięcia ucznia według następujących zasad:

Zagadnienie
Język polski
Technikum
Branżowa Szkoła I Stopnia

Matematyka
Technikum
Branżowa Szkoła I Stopnia

Informatyka
Technikum
Branżowa Szkoła I Stopnia

Język angielski
Technikum

Technika
Branżowa Szkoła I Stopnia

Punktacja szczegółowa
Dopuszczający – 2 punkty
Dostateczny – 8 punktów
Dobry – 14 punktów
Bardzo dobry – 17 punktów
Celujący – 18 punktów

Dopuszczający – 2 punkty
Dostateczny – 8 punktów
Dobry – 14 punktów
Bardzo dobry – 17 punktów
Celujący – 18 punktów

Dopuszczający – 2 punkty
Dostateczny – 8 punktów
Dobry – 14 punktów
Bardzo dobry – 17 punktów
Celujący – 18 punktów

Dopuszczający – 2 punkty
Dostateczny – 8 punktów
Dobry – 14 punktów
Bardzo dobry – 17 punktów
Celujący – 18 punktów

Dopuszczający – 2 punkty
Dostateczny – 8 punktów
Dobry – 14 punktów
Bardzo dobry – 17 punktów
Celujący – 18 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną
w charakterze wolontariusza wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej

Za świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej z wyróżnieniem

Egzamin ósmoklasisty
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu
ósmoklasisty:

3 punkty

7 punktów

Max.100 punktów

·
Język polski – 0,35 punktu za każdy
uzyskany procent,
·
Matematyka – 0,35 punktu za każdy
uzyskany procent,
·
Język obcy nowożytny na poziomie
podstawowym- 0,30 punktu za każdy
uzyskany procent,

Kandydat otrzymuje dodatkowe punkty za:

1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów,
c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów,
2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,
a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty:

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10
punktów,
b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 7 punktów,
c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów,
f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3
punkty,
4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 10 punktów,
b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 7 punktów,
c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 5 punktów,
d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty,

5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d. powiatowym – przyznaje się 1 punkt,
Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Zespołu Szkół MechanicznoElektrycznych w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego
limitu miejsc. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo przyjęcia mają:



sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych (zaświadczenie wystawia szkoła podstawowa
macierzysta);



kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia (opinie wystawia publiczna poradnia
psychologiczno-pedagogiczna);



kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki (informację wpisuje szkoła podstawowa na
świadectwie ukończenia szkoły);

6. Dokumenty, które powinieneś złożyć do szkoły, do której się dostałeś:








oryginał świadectwa,
oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
trzy zdjęcia legitymacyjne na papierze matowym
zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu
akt urodzenia - do wglądu
karta zdrowia,
umowa o pracę – dotyczy pracowników młodocianych w przypadku szkoły
branżowej.

