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                                                                                                            Załącznik Nr 3 

 

 

SZKOLNY  REGULAMIN  REKRUTACJI  NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021 

DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, 

ABSOLWENTÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY  I  STOPNIA 

 
 

§ 1 

 

Rekrutacja do Technikum Nr 6 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 

 

1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych w Lotniczych Zakładach Naukowych w roku 

szkolnym 2020/2021 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. 

 

2. Kandydat składając dokumenty do szkoły posługuje się kopiami świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat 

ukończył. 

 

3. Wszystkich kandydatów do szkoły ponadpodstawowej objętej elektronicznym systemem 

rekrutacji obowiązuje ujednolicony wniosek. 

 

4. W terminie od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz.15.00 kandydat do szkoły 

ponadpodstawowej generuje i składa w szkole I wyboru wniosek (podpisany przez rodziców  

oraz wychowawcę, w przypadku kandydatów spoza Wrocławia na wniosku nie jest wymagany 

podpis wychowawcy) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz podanie o przyznanie miejsca w internacie (zamiejscowi). 

 

       5.  Kandydat do szkoły ponadpodstawowej w terminie od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.  

do godz.15.00 uzupełnia w szkole I wyboru: 

 kopię świadectwa ukończenia szkoły z określonym poziomem języka obcego (II.1 lub II.2). 

         

       6.  Kandydat do szkoły ponadpodstawowej w terminie od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r.  

do godz.15.00 uzupełnia w szkole I wyboru: 

 kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty. 

        

       7. W terminie od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00  kandydat może dokonać    

           zmiany wniosku o przyjęcie, w tym zamianę szkół do których kandyduje. 

        

       8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek  

           o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 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. poz. 493 z póżn.zm.) 

           mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
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    9.  Uczniowie klas pierwszych Lotniczych Zakładów Naukowych, którzy nie otrzymali promocji  

   do klasy programowo wyższej mogą powtarzać klasę w macierzystej szkole po złożeniu podania 

   do dyrektora szkoły w terminie do 24 czerwca 2020 r.  W podaniu musi być wskazany typ  

   szkoły i zawód. 

 

   10.  Uczniowie Lotniczych Zakładów Naukowych, którzy chcą powtarzać klasę pierwszą w innej 

           szkole, uczestniczą w rekrutacji na zasadach ogólnych. 

 

 

§ 2 

 

Kwalifikowanie do Technikum Nr 6 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 

 

1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły nastąpi  

nie później niż  12 sierpnia 2020 r.  

 

2. Od dnia 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. należy pobrać w sekretariacie szkoły 

skierowanie na badania lekarskie. 

 

3. Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkoły są zobowiązane 

potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole najpóźniej 18 sierpnia 2020 r. do godz. 

15.00 przedkładając oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w postaci 

przedłożenia oryginałów wymaganych dokumentów, zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu,  2 fotografie oraz skrócony odpis aktu urodzenia. 
 

4. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 

kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 

2020 r. do godz. 15.00, 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 25 września 2020 r. 

 

5. W przypadku, gdy kandydat (ani jego rodzic) nie złoży w wyznaczonym terminie oryginałów 

dokumentów (lub informacji o ich dostarczeniu w późniejszym terminie) w szkole, do której 

został zakwalifikowany oznaczać to będzie świadomą rezygnację z miejsca w tej szkole. 

 

6. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi nie później niż 19 sierpnia 2020 r.  

 

7. Przepisy § 11b 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 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 stronach internetowych tych jednostek. 
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§ 3 

 

Warunki i tryb rekrutacji do klas pierwszych Technikum Nr 6 

i Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 

 

1. Ustala się, że maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do uzyskania przez 

kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 6 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 wynosi     

200 pkt rekrutacyjnych. 

 

2. Ustala się następujące zasady obliczania punktów rekrutacyjnych w maksymalnej punktacji: 

 

      

1)    max.100 punktów stanowią punkty z egzaminu ośmioklasisty,  wynik : z języka polskiego  

            (100%   x 0,35 = 35 pkt),  z matematyki (100% x 0,35 = 35 pkt) oraz z języka obcego   

             nowożytnego (100% x 0,3 = 30 pkt). 

 

 

 

2)  max.72  punktów stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie  

ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny 

(najwyższa ocena z dowolnego języka nowożytnego realizowanego przez kandydata jako zajęcia 

obowiązkowe w szkole podstawowej), matematyka i jeden przedmiot w zależności od typu 

szkoły; 

   a) Branżowa Szkoła I stopnia  – geografia 

   b) Technikum : 

                -          technik mechanik  - fizyka 

- technik mechanik lotniczy - fizyka 

 - technik mechatronik -  fizyka 

            -          technik automatyk  - fizyka 

 - technik logistyk - geografia       

  - technik eksploatacji portów i terminali - geografia 

            -          technik lotniskowych służb operacyjnych - geografia 

 

  -   Punkty są obliczane wg następujących zasad: 

 za każdą ocenę celującą kandydat otrzymuje 18 pkt 

 za każdą ocenę bardzo dobrą kandydat otrzymuje 17 pkt 

 za każdą ocenę dobrą kandydat otrzymuje 14 pkt 

 za każdą ocenę dostateczną kandydat otrzymuje 8 pkt 

 za  każdą ocenę dopuszczającą kandydat otrzymuje 2 pkt 

 

3) max.28 punktów stanowią punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej:  

-  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt 

-  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

    w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt 

 

-  zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, przy czym :  (max.18 pkt.) 

 

 


