SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
W TECHNIKUM Nr 1 ORAZ W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA Nr 1
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH „FABLOK" W CHRZANOWIE
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
§ 1.
1.

Podstawę prawną regulaminu stanowią:


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1148 ze zm.).



Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 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. 1394).



Zarządzenie nr 5/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także
terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych,
publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa
małopolskiego na rok szkolny 2021/2022.



Zarządzenie Nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach,
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny
2021/2022.

2.

Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym NABÓR OPTIVUM
firmy VULCAN.

3.

Terminy rekrutacji ustala Małopolski Kurator Oświaty.
§ 2.

1.

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół Technicznych „FABLOK" w Chrzanowie prowadzi nabór do:
a)

b)

TECHNIKUM Nr 1:


technik mechatronik;



technik pojazdów samochodowych;



technik mechanik;



technik elektryk;



technik automatyk;



technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;



technik inżynierii sanitarnej;



technik budownictwa.

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA Nr 1:


wielozawodowa (sprzedawca, fryzjer, cukiernik, piekarz, kucharz, mechanik pojazdów
samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy itp.);



monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;



operator obrabiarek skrawających;



ślusarz;



elektryk.

§ 3.
Rekrutacja do Technikum Nr 1 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 będzie przeprowadzona

1.

w następujących terminach:
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6.

7.

8.

9.

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków poświadczanych w oświadczeniach,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem
tych okoliczności.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności
zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub
prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
Wydanie przez szkołę skierowania na badania
lekarskie.*
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, do której
kandydat został zakwalifikowany w postaci
przedłożenia:
 oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej;
 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;
 zaświadczenia
lekarskiego
zawierającego
orzeczenie
o
braku
przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
przyjętych
i listy kandydatów nieprzyjętych.
Poinformowanie
przez
dyrektora
szkoły
ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora Oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole.
Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w
szkołach
ponadpodstawowych
na
stronie
internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Termin w postępowaniu

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

uzupełniającym

od 17.05.2021 r.
do 21.06.2021 r. do godz. 15

od 03.08.2021 r.
00

od 25.06.2021 r.
do 14.07.2021 r. do godz. 15

00

do 05.08.2021 r. do godz. 15

nie dotyczy

do 14.07.2021 r.

05.08.2021 r.

do 21.07.2021 r.

13.08.2021 r.

22.07.2021 r.

16.08.2021 r.

od 17.05.2021 r.

od 03.08.2021 r.

do 26.07.2021 r.

do 13.08.2021 r.

od 23.07.2021 r.
do 30.07.2021 r. do godz. 15

02.08.2021 r.

od 17.08.2021 r.
00

do 20.08.2021 r. do godz. 15

00

23.08.2021 r.

02.08.2021 r.

23.08.2021 r.

do 03.08.2021 r.

24.08.2021 r.

do godz. 14

00

* W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły
w terminie do 30.07.2021 r. do godz. 1500 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20.08.2021 r. do godz. 1500 w postępowaniu uzupełniającym,
wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się
dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.
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§ 4.
1.

Wszystkie dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji wprowadzają do bazy systemu szkoły
podstawowe, do których kandydaci uczęszczali.

2.

Kandydaci spoza województwa małopolskiego wprowadzają dane do systemu sami, a wydrukowane
podanie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru, która zatwierdza dane w systemie NABÓR OPTIVUM
firmy VULCAN.

3.

Kandydaci muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy.

4.

Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają do podania
o przyjęcie do szkoły orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.

5.

Rodzic ma obowiązek poinformować o problemach zdrowotnych ucznia.

6.

Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
§ 5.

1.

Do Technikum Nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 zostaną przyjęci kandydaci w kolejności
od najwyższej liczby uzyskanych punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

2.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:
a) z egzaminu ósmoklasisty - maksymalnie 100 pkt.;


wynik z języka polskiego

- 100% x 0,35 = 35 pkt.



wynik z matematyki

- 100% x 0,35 = 35 pkt.



wynik z języka obcego nowożytnego

- 100% x 0,3 = 30 pkt.

b) z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
ZAWÓD

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

technik mechatronik
technik pojazdów samochodowych
technik mechanik
technik elektryk

język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka

technik automatyk
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik inżynierii sanitarnej
technik budownictwa
wielozawodowa (sprzedawca, fryzjer, cukiernik, piekarz, kucharz,
mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz
samochodowy itp.);
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia

operator obrabiarek skrawających
ślusarz
elektryk

c) za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
3.

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej stosujemy
następujące przeliczenia:


celujący

- 18 pkt.



bardzo dobry

- 17 pkt.



dobry

- 14 pkt.



dostateczny

- 8 pkt.
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dopuszczający

- 2 pkt.

4.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 pkt.

5.

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:


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.


za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej

- 10 pkt.

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej

- 4 pkt.

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej


- 3 pkt.

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
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

- 5 pkt.
- 7 pkt.

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.


za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

- 10 pkt.

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

- 7 pkt.

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

- 5 pkt.

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej

- 7 pkt.

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej

- 3 pkt.

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej


- 2 pkt.

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:
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 międzynarodowym

- 4 pkt.

 krajowym

- 3 pkt.

 wojewódzkim

- 2 pkt.

 powiatowym

- 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

7.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.

8.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na
punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do
wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, lub historia zgodnie z § 8 ust.1
Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.

9.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem
ósmoklasisty, przelicza sie na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy
zwolnienie zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.

10.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na
punkty, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród
przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na
punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu
do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia zgodnie z § 8 ust. 1
Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.

11.

W Technikum Nr 1 przedmiotami w zakresie rozszerzonym są:
Zawód

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

technik mechatronik
technik pojazdów samochodowych
technik mechanik
technik elektryk
technik automatyk

matematyka lub fizyka

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik inżynierii sanitarnej
technik budownictwa

12.

System NABÓR OPTIVUM kwalifikuje kandydatów do określonych oddziałów w kolejności, jaką wyznaczy
liczba uzyskanych punktów do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje oddział. Ważna jest kolejność
w jakiej kandydat wpisze szkoły ponadpodstawowe do systemu, gdyż system przyporządkuje ucznia do tej
szkoły, którą wpisał jako pierwszą. W przypadku, gdy liczba punktów będzie niewystarczająca, aby uczeń
został zakwalifikowany do szkoły pierwszego wyboru system przydzieli kandydata do kolejnego oddziału
z listy preferencji.
§6
1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty mają pierwszeństwo
przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.
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2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:
 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza medycyny pracy (brak zaświadczenia
lekarskiego uniemożliwia przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej
prowadzącej kształcenie zawodowe);
złożone niezwłocznie w szkole wskazanej przez system NABÓR OPTIVUM FIRMY VULCAN, najpóźniej
w terminie ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
3. Niedostarczenie

tych

dokumentów

w

terminie

oznacza

rezygnację

kandydata

z

przyjęcia

do szkoły.
4. Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania
kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
5. Do dokumentów potwierdzających wolę podjęcia nauki w szkole należy dołączyć:


2 zdjęcia (podpisane na odwrocie: imię i nazwisko, PESEL);



kartę informacyjną potwierdzającą przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;



podanie o przyjęcie do klasy pierwszej (wzór do pobrania na stronie szkoły: www.zstfablok.edu.pl
lub w sekretariacie szkoły);



umowa o praktyczną naukę zawodu (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do Branżowej Szkoły
I Stopnia)

Chrzanów dn. 26 lutego 2021 r.
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