REGULAMIN
przyjmowania absolwentów szkół podstawowych
do
Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu
§1
Podstawa prawna:
1.

2.

3.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe- Rozdział 6 ”Przyjmowanie do publicznych
przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół
i publicznych placówek” (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 I 1378 oraz z 2021 r. poz.4)
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)
&11baa ust 1 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)
§2
Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych szkół
w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych

wchodzących

§3
1.
2.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
dyrektor Zespołu powołuje szkolną komisję rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego.
Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełnienia przez kandydata warunków
i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
§4
Kwalifikacja do klas 1-szych szkół ponadpodstawowych

1.

2.

O przyjęcie do klasy pierwszej:
a) Technikum nr 3,
b) Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 im. G. Narutowicza
mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.
Absolwenci szkoły podstawowej ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr3
i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 im. G. Narutowicza muszą posiadać:
- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami o służbie medycyny pracy.
-orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami rozdział 12 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierującymi pojazdami.
-orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
(w zakresie prawa jazdy kat C lub C+E)-dotyczy zawodów: technik transportu drogowego, kierowca
mechanik.

Niedostarczenie zaświadczeń w terminie (załącznik nr 1 do regulaminu)
określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy
przyjętych.
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3. Limity przyjęć do poszczególnych klas:
Technikum nr 3 kształcącego w zawodach:
-technik pojazdów samochodowych -48 osób
-technik mechanik – 16 osób
-technik transportu drogowego – 32 osoby
Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 im. G. Narutowicza kształcącej w zawodach:
-mechanik pojazdów samochodowych -32 osoby
-elektromechanik pojazdów samochodowych –32 osoby
-kierowca mechanik – 32 osoby
Ilość miejsc w poszczególnych klasach oraz końcowa ilość klas w poszczególnych zawodach
uzależniona jest od liczby kandydatów.
§5
Zasady punktacji i kwalifikowania kandydatów
do klasy 1-szej szkoły ponadpodstawowej
1.

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:

Punktacja szczegółowa
dopuszczający - 2 punkty
dostateczny - 8 punktów
dobry - 14 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
celujący - 18 punktów
Matematyka
dopuszczający - 2 punkty
dostateczny - 8 punktów
dobry - 14 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
celujący - 18 punktów
Technika
dopuszczający - 2 punkty
dostateczny - 8 punktów
dobry - 12 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
celujący - 18 punktów
Informatyka
dopuszczający - 2 punkty
dostateczny - 8 punktów
dobry - 12 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
celujący - 18 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
Zagadnienie
Język polski

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad
wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty
na podstawie zawartych porozumień:
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
-tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnokształcącym albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22 ust.6 ustawy o systemie oświaty:
- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

Punktacja maksymalna
18 punktów

18 punktów

18 punktów

18 punktów

7 punktów

10 punktów
7 punktów
5 punktów

10 punktów
4 punkty
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- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
(wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)
Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty - §8 Rozporządzenia
MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

3 punkty

3 punkty

jak w rozporządzeniu

o
o

język polski
matematyka

wynik mnoży się przez 0,35

o

język obcy nowożytny

wynik mnożymy przez 0,3

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim
organizowanym
przez
kuratora
oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
-tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
-tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
-tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub
sportowych
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
-międzynarodowym
-krajowym
-wojewódzkim
-powiatowym
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem,
o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o
systemie oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej
-dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej
-dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej
-tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
-tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
-tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2.
3.
4.

10 punktów
7 punktów
5 punktów
7 punktów
5 punktów
3 punkty

4 punkty
3 punkty
2 punkty
1 punkt

10 punktów
7 punktów
5 punktów
7 punktów
3 punkty
2 punkty

O zakwalifikowaniu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów w postępowaniu
kwalifikacyjnym.
Listę przyjętych kandydatów ustala się w kolejności wg. liczby uzyskanych punktów aż do wyczerpania
miejsc.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 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.
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5.

6.

Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej
szkoły podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa
(zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce,
na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w rekrutacji
elektronicznej.
Kandydaci zakwalifikowani do klasy pierwszej w poszczególnych typach szkół ponadpodstawowych
są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole po ogłoszeniu list zakwalifikowanych.
Potwierdzenie woli składa się przez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej
i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

§6
1.
2.

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu bierze udział
w rekrutacji elektronicznej i kandydat poddaje się jej wynikom.
Terminy obowiązujące w procesie rekrutacji podane w załączniku nr 1 do regulaminu.

Załącznik nr 1 do regulaminu przyjmowania uczniów do ZSME w Bytomiu.
SZCZEGÓŁOWE TERMINY REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

L.P

RODZAJ CZYNNOŚCI

1.

Wprowadzanie przez kandydata do szkoły podań przez
internet oraz składanie dokumentów do wybranej szkoły.
Składanie podań jedynie do szkoły pierwszego wyboru.

2.

Uzupełnienie wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
kandydatowi , który dokonał wyboru kształcenia w danym
zawodzie.
Potwierdzenie przez kandydata , rodzica lub opiekuna
prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci oryginału
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły.
W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe
kandydat dołącza dokumenty określone odpowiednio
w dziale wymagane dokumenty*
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

3.

4.

5.

6.

TERMIN W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM
od 17 maja
do 21 czerwca 2021 r. do godz.15.00

od 25 czerwca
do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
22 lipca 2021 r.

od 17 maja do 26 lipca 2021 r.

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

*w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat
pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym
albo do 20 sierpnia br. go godz.. 15.00 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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WYMAGANE DOKUMENTY:
1.

wniosek (podanie) o przyjęcie do wybranego typu szkoły-należy złożyć elektronicznie oraz
wydrukowany i podpisany wniosek dostarczyć do sekretariatu szkoły.

2.

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty.

3.

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów
do szkół ponadpodstawowych.

4.

orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat B-dotyczy
zawodów: TECHNIKUM NR 3- technik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego,
BRANŻOWA SZKOŁA 1 stopnia nr 3 im. G. Narutowicza-mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik.

5.

orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
(w zakresie prawa jazdy kat C lub C+E), dotyczy zawodów: TECHNIKUM NR 3- technik transportu
drogowego, BRANŻOWA SZKOŁA 1 stopnia nr 3 im. G. Narutowicza- kierowca mechanik.

6.

2 zdjęcia (na odwrocie należy wpisać imię i nazwisko oraz datę urodzenia)

7.

karta zdrowia

8.

ewentualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający
w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.
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