WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ TECHNIKUM
1. Rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest w oparciu o system rekrutacji elektronicznej
prowadzony przez organ prowadzący (Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa).
Zasady naboru i wymagane dokumenty dostępne są na stronie rekrutacji elektronicznej:
krakow.e-omikron.pl
2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu), wyrażone w skali procentowej:
 języka polskiego,
 matematyki,
- mnoży się przez 0,35
 języka obcego nowożytnego,
- mnoży się przez 0,3
3. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych
na świadectwie ósmoklasisty, za oceny wyrażone w stopniu
 celującym - przyznaje się 18 punktów;
 bardzo dobrym - przyznaje się 17 punktów;
 dobrym - przyznaje się 14 punktów;
 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
4. Ustala się następujące przedmioty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, z których przelicza się punkty przy przyjęciu do technikum:
 język polski
 matematyka
 geografia, biologia, informatyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
(najwyższe dwie oceny z wymienionych)
5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
7. Za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, przyznaje
się punkty zgodnie z Zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty.
8. Od kandydatów do technikum wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z § 4
ust. 3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.08.2019 r. w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651).

9. Kandydatom, dla których brakło miejsc może być zaproponowany inny kierunek kształcenia
w ramach wolnych miejsc.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1. od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 – składanie przez kandydatów wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
2. od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. do godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach
egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez
kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
3. do 12 lipca 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
4. do 18 lipca 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w
oświadczeniach.
5. 19 lipca 2022 r. do godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
6. od 16 maja do 21 lipca 2022 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez niego
wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
7. do 25 lipca 2021 r.- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej
szkole poprzez dostarczenie:
 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone;
 zaświadczenia lekarskiego zwierającego orzeczenie
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

o

braku

przeciwwskazań

8. 26 lipca 2022 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych;
TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM UZUPEŁNIAJĄCYM
1. od 27 lipca do 3 sierpnia 2022 r. – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2. do 3 sierpnia 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy
I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
3. do 8 sierpnia 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy
I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w
oświadczeniach.
4. 9 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
5. od 3 sierpnia do 11 sierpnia 2022 r. -wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez niego
wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
6. do 17 sierpnia 2022 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej
szkole poprzez dostarczenie:
 oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone;
 zaświadczenia lekarskiego zwierającego orzeczenie
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

o

braku

przeciwwskazań

7. 18 sierpnia 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych;

