Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3
w Ostrowcu Świętokrzyskim
REGULAMIN REKRUTACJI
do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021
1. Kandydaci do klas pierwszych Technikum nr 3 składają w sekretariacie szkoły niżej wymienione dokumenty:
1.1. Przed przyjęciem do szkoły:
1.1.1.

Wniosek (wypełniony na stronie https://swietokrzyskie.edu.com.pl, wydrukowany
i podpisany).

1.1.2.

Świadectwo ukończenia szkoły (kopia lub oryginał).

1.1.3.

Zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego (kopia lub oryginał).

1.2. Po przyjęciu do szkoły:
1.2.1.

Oryginały: świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały dostarczone wcześniej).

1.2.2.

2 zdjęcia o wymiarach 30 x 42 mm.

1.2.3.

Kartę zdrowia.

1.2.4.

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2. Terminarz rekrutacji:
2.1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły: od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 1500.
2.2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej:
od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 1500.
2.3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje:
od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
2.4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 12 sierpnia 2020 r.
2.5. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie: od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.
2.6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: od 13 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 1500.
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Uwaga: w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 1500, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lekarskie składa się dyrektorowi szkoły nie później niż do 25 września 2020 r.
2.7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych: 19 sierpnia 2020 r. do godz. 1400.
2.8. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia:
do 22 sierpnia 2020 r. (komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia wystąpienia).
2.9. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej: do 3 dni
od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia (dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania).

Uwaga:
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia 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 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Ustala się możliwość złożenia podpisanego wniosku o przyjęcie do szkoły, podpisanych załączników oraz innych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail szkoły w formacie jednego,
wielostronicowego pliku PDF.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się
rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego odbywa się za pomocą konta kandydata na platformie rekrutacyjnej.

3. Kryteria rekrutacji:
3.1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
3.2. Absolwenci szkoły podstawowej, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim (określonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty),
przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.
3.3. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej wynosi maksymalnie 100 punktów.
3.4. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły wynosi maksymalnie 72 punkty.
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3.4.1.

Punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz informatyki.

3.4.2.

Punkty są obliczane według następujących zasad:


celujący

18 pkt.



bardzo dobry

17 pkt.



dobry

14 pkt.



dostateczny

8 pkt.



dopuszczający

2 pkt.

3.5. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji
(maksymalnie 28 punktów):
3.5.1.

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 7 pkt.

3.5.2.

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

3.5.3.

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 7 pkt.
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 5 pkt.
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

3.5.4.

Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:


międzynarodowym – 4 pkt.



krajowym – 3 pkt.



wojewódzkim – 2 pkt.
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powiatowym – 1 pkt.

3.6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu
oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
3.7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
3.8. Komisja Rekrutacyjna, jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc,
ustali listy przyjętych według ilości uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
3.8.1.

Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych.

3.8.2.

Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki.

3.8.3.

Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3.9. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy Technikum nr 3
w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

Przewodniczący
Komisji Rekrutacyjnej ZS3
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