Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 9
w Zespole Szkół Ekonomiczno Ogrodniczych w Tarnowie
w roku szkolnym 2020/2021
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)– rozdział 6.
2. 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).
3. 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. poz. 493 z późn. zm.) § 11b ust. 2

§1
Warunki rekrutacji
1. Do technikum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.
2. Rekrutacja kandydatów do oddziałów klasy pierwszej Technikum Nr 9 w Tarnowie odbywa się za
pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji
3. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, przyjmuje się kandydatów, którzy:
• posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
• w przypadku kandydatów, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem
silnikowym – posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdami.
4. W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Ekonomiczno Ogrodniczych w Tarnowie
prowadzony jest nabór do następujących klas:
Klasa

Przedmioty rekrutacyjne

Języki obce

Przedmioty
rozszerzone

język polski, matematyka,
angielski,
matematyka,
technik ekonomista
informatyka/EDB**,
niemiecki, hiszpański*
język angielski
technika/plastyka**
język polski, matematyka,
technik organizacji
angielski,
język angielski,
informatyka/EDB**,
turystyki
niemiecki, hiszpański *
geografia
technika/plastyka**
język polski, matematyka,
technik technologii
angielski,
język angielski,
informatyka/EDB**,
żywności
niemiecki, hiszpański*
chemia
technika/plastyka**
język polski, matematyka,
technik architektury
angielski,
język angielski,
informatyka/EDB**,
krajobrazu
niemiecki, hiszpański*
biologia
technika/plastyka*
* wyboru drugiego języka obcego kandydaci dokonują podczas wypełniania kwestionariusza osobowego
** przy rekrutacji pod uwagę brany jest przedmiot, z którego uczeń ma wyższą ocenę
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§2
Kryteria rekrutacji
1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów
2) oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - wymienione w § 1 pkt. 4
- maksymalnie 72 punkty
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty albo organizowanych, co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne
podmioty działające na terenie szkoły maksymalnie 18 punktów,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie rekrutacji, na II etapie przyjmuje
się kandydatów 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. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie rekrutacji lub jeżeli po
zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na III etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
• wielodzietność rodziny kandydata ,
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą
4. Zasady przeliczania ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
• celujący – 18 punktów
• bardzo dobry – 17 punktów
• dobry – 14 punktów
• dostateczny – 8 punktów
• dopuszczający – 2 punkty
5. Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
• wynik z języka polskiego przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35
• wynik z matematyki przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35
• wynik z języka obcego nowożytnego przedstawiony w procentach mnoży się przez
0,30
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6. Zasady przeliczania punktów za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej:
a) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty:
• tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
• tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
• tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
b) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo
turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
• tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
• tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
• tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
c) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty:
• dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
• dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 7 punktów,
• dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 5 punktów,
• tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
• tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
• tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
d) zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim,
• dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 punktów,
• dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 punktów,
• dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –2 punkty;
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na
terenie szkoły, na szczeblu:
• międzynarodowym 4 punkty,
• krajowym – 3 punkty,
• wojewódzkim – 2 punkty,
• powiatowym – 1 punkt.
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7. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
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.
8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej
kolejności.
9. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego
wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz
ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Za oceny z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
10. Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia do szkoły wynosi 90.
§3
Wymagane dokumenty
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie
do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres sekretzseo@umt.tarnow.pl
1. Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz rodzica lub opiekuna
prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji,
b) oryginał lub kserokopia (potwierdzona przez dyrektora szkoły) świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w ostatnim
roku nauki w szkole podstawowej,
c) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w punkcie
3 §2 (oryginały lub poświadczone kopie):
2. Dokumenty wymagane od kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły:
a) kwestionariusz osobowy
b) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
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c) zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia
w określonym zawodzie,
d) karta zdrowia,
e) 2 fotografie podpisane na odwrocie,
f) orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku kandydatów z wadami
słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami,
g) zaświadczenia wydane przez Komisje Konkursowe kandydatów – laureatów lub finalistów
konkursów przedmiotowych,
§4
Procedura odwoławcza
1.

2.

3.
4.

5.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata
do publicznej szkoły. Przepisy § 11b rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów
z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości
także na stronie internetowej szkoły
W terminie do 22 sierpnia 2020 roku, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do
publicznej szkoły.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub
kandydata pełnoletniego z wnioskiem.
Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznej szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły
służy skarga do sądu administracyjnego
§5

1.

Terminarz przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych
zawarty jest w § 11b ust. 2 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. poz. 493 z późn. zm.)
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