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Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
Ważne daty:


Składanie dokumentów od 13 maja do 25 czerwca 2019r.
Dokumenty przyjmuje codziennie od poniedziałku do piątku sekretariat młodzieżowy p.49 (I piętro)w godz.
8.00-15.00.



Dostarczenie wymaganych dokumentów (zaleca się dostarczyd potwierdzoną kopię świadectwa ukooczenia
szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)
od 21 czerwca do 25 czerwca2019r.:



21 czerwca (piątek)

w godzinach

9.00 - 15.00

24 czerwca (poniedziałek)

w godzinach

9.00 - 15.00

25 czerwca (wtorek)

w godzinach

10.00 - 17.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

16 lipca (wtorek) 2019 o godz. 9.00
Komisja Rekrutacyjna pracuje do 17.00.


Wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie od 16 do 18 lipca 2019r.



Potwierdzanie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do TZN-u poprzez dostarczenie
oryginału świadectwa ukooczenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
podpisania oświadczenia woli podjęcia nauki oraz dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o którym mowa w
art. 134 ustawy Prawo Oświatowe(szczegółowe informacje dotyczące badao w pkt.III.7 warunków rekrutacji)
do 24 lipca (środa) 2019r.

do godz. 14.00

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty:



16 lipca (wtorek)

w godzinach

9.00 - 17.00

17 lipca (środa)

w godzinach

9.00 - 14.00

18 lipca (czwartek)

w godzinach

9.00 - 14.00

19 lipca (piątek)

w godzinach

9.00 - 14.00

22 lipca (poniedziałek)

w godzinach

9.00 - 14.00

23 lipca (wtorek)

w godzinach

9.00 - 14.00

24 lipca (środa)

w godzinach

9.00 - 14.00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach

25 lipca (czwartek) 2019r.

o godz. 9.00.
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Terminy rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020


Składanie dokumentów od 26 do 30 lipca 2019r.



Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych 21 sierpnia 2019r.



Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole do 29 sierpnia 2019r.



Podanie listy kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej 30 sierpnia 2019r.



30 sierpnia 2019r.– Podanie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkoły.
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Charakterystyka kierunków kształcenia
Kwalifikacje w zawodach
Przedmioty rozszerzone w danym zawodzie
Technikum Nr 5 – nauka trwa 5 lat

zawód:












technik mechanik lotniczy – Umiejętności, wiadomości oraz kompetencje personalne i społeczne, które nabędziesz
w trakcie pięciu lat nauki obejmują kształcenie wspólne dla wszystkich zawodów w tym język angielski zawodowy, zawodów w
ramach branż oraz właściwe dla kwalifikacji w zawodzie.
Technik mechanik lotniczy zgodnie z klasyfikacją zawodów należy do branży transportu lotniczego z klasyfikacją wyodrębnioną
w zawodzie:
Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.
Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania ocen technicznych, obsługi liniowej i hangarowej oraz
naprawy zespołów i wyposażenia statków powietrznych.
Przedmioty dodatkowe w zakresie rozszerzonym to matematyka i język angielski.
technik elektronik – Umiejętności, wiadomości oraz kompetencje personalne i społeczne, które nabędziesz w trakcie pięciu lat
nauki obejmują kształcenie wspólne dla wszystkich zawodów w tym język angielski zawodowy, zawodów
w ramach branż oraz właściwe dla kwalifikacji w zawodzie.
Technik elektronik zgodnie z klasyfikacją zawodów należy do branży elektroniczno-mechatronicznej z klasyfikacjami
wyodrębnionymi w zawodzie:
Montaż oraz instalowanie układów i urządzeo elektronicznych;
Eksploatacja urządzeo elektronicznych.
Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do instalowania oraz konserwowania, użytkowania i naprawy urządzeo
elektronicznych. Potrafi obsługiwad programy pomocne przy projektowaniu układów elektronicznych.
Przedmioty dodatkowe w zakresie rozszerzonym to matematyka i język angielski.
technik informatyk – Umiejętności, wiadomości oraz kompetencje personalne i społeczne, które nabędziesz w trakcie pięciu
lat nauki obejmują kształcenie wspólne dla wszystkich zawodów w tym język angielski zawodowy, zawodów
w ramach branż oraz właściwe dla kwalifikacji w zawodzie.
Technik informatyk zgodnie z klasyfikacją zawodów należy do branży teleinformatycznej z klasyfikacjami wyodrębnionymi w
zawodzie:
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeo peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeo peryferyjnych.
Projektowania, administrowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych oraz projektowania i administrowania bazami
danych. Tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych oraz administrowania tymi stronami i aplikacjami.
Przedmioty dodatkowe w zakresie rozszerzonym to matematyka i język angielski.
technik teleinformatyk – Umiejętności, wiadomości oraz kompetencje personalne i społeczne, które nabędziesz
w trakcie pięciu lat nauki obejmują kształcenie wspólne dla wszystkich zawodów w tym język angielski zawodowy, zawodów w
ramach branż oraz właściwe dla kwalifikacji w zawodzie. Technik teleinformatyk zgodnie z klasyfikacją zawodów należy do
branży teleinformatycznej z klasyfikacjami wyodrębnionymi w zawodzie:
Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi
Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do uruchamiania i utrzymania terminali oraz przyłączy abonenckich.
Projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych oraz montowania, eksploatacji, instalacji systemów
transmisyjnych i komutacyjnych oraz administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Przedmioty dodatkowe w zakresie rozszerzonym to matematyka i język angielski.
technik mechanik – Umiejętności, wiadomości oraz kompetencje personalne i społeczne, które nabędziesz w trakcie pięciu lat
nauki obejmują kształcenie wspólne dla wszystkich zawodów w tym język angielski zawodowy, zawodów
w ramach branż oraz właściwe dla kwalifikacji w zawodzie. Technik mechanik zgodnie z klasyfikacją zawodów należy do branży
mechanicznej z klasyfikacjami wyodrębnionymi w zawodzie:
Montaż i obsługa maszyn i urządzeo;
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeo.
Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wytwarzania części, dokonywania montażu, instalowania
i uruchamiania, obsługiwania maszyn i urządzeo oraz organizowania procesu produkcji.
Przedmioty dodatkowe w zakresie rozszerzonym to matematyka i język angielski.
technik budownictwa – Umiejętności, wiadomości oraz kompetencje personalne i społeczne, które nabędziesz w trakcie
pięciu lat nauki obejmują kształcenie wspólne dla wszystkich zawodów w tym język angielski zawodowy, zawodów
w ramach branż oraz właściwe dla kwalifikacji w zawodzie.
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Technik budownictwa zgodnie z klasyfikacją zawodów należy do branży budowlanej z klasyfikacjami wyodrębnionymi w
zawodzie:
Montaż konstrukcji budowlanych
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania określonych robót budowlanych. Organizowania
i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; robót budowlanych stanu surowego i robót
wykooczeniowych oraz robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej. Będzie
potrafił sporządzad kosztorysy oraz przygotowywad dokumentację przetargową.
Przedmioty dodatkowe w zakresie rozszerzonym to matematyka i język angielski.
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Warunki rekrutacji do klas pierwszych pięcioletniego
Technikum Nr 5 Technicznych Zakładów Naukowych
na rok szkolny 2019/2020
Na podstawie art. 150, art.154 ustawy z dnia 14grudnia2016 r. –Prawo oświatowe(Dz.U. z 2018r. poz.996 ze zm.), oraz Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OAOR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów
składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum
ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020ustala się następujące zasady przyjęd
absolwentów szkół podstawowych do Technikum nr 5 - Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie:

I.

Rekrutacja odbędzie się drogą elektroniczną - szczegóły na stronie www.slaskie.edu.com.pl

II.

W roku szkolnym 2019/2020w Technikum Nr 5 zostaną uruchomione klasy o zawodach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

III.

technik budownictwa
technik elektronik
technik informatyk
technik mechanik
technik mechanik lotniczy
technik teleinformatyk

Terminy składania dokumentów (teczek) przez kandydatów do klas pierwszych:
Od 13 maja do 25 czerwca 2019r. od poniedziałku do piątku w sekretariacie młodzieżowym p.49 (I piętro)
w godz. 8.00-15.00;
Podpisana biała, sznurowana teczka (wzór wypisania teczki - załącznik nr 1) musi zawierad:
1.

Podanie wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji.

2.

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu
laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8ustawy o systemie oświaty lub tytułu laureata
konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa
w art. 53 ust. 1 )zgodnie z art.132 Prawa Oświatowego) – dostarczyd razem z podaniem

3.

Opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym publiczną poradnię
specjalistyczną, w sprawie pierwszeostwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły
ponadpodstawowej – dotyczy kandydatów posiadających taką opinię – dostarczyd razem z podaniem

4.

Świadectwo ukooczenia szkoły– dostarczyd w wyznaczonych terminach (zaleca się początkowo dostarczyd
poświadczoną przez dyrektora szkoły kopię świadectwa, a oryginał dostarczyd po ogłoszeniu list
zakwalifikowanych, potwierdzając tym wolę uczęszczania do szkoły).

5.

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty– dostarczyd w wyznaczonych terminach
(zaleca się początkowo dostarczyd poświadczoną przez dyrektora szkoły kopię zaświadczenia, a oryginał
dostarczyd po ogłoszeniu list zakwalifikowanych).
Uwaga! Kandydaci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty dostarczają kopię zwolnienia z egzaminu
wystawioną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a punkty zostaną naliczone zgodnie
z zapisem w pkt.V
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Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazao zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Niedostarczenie ww. zaświadczenia będzie
skutkowad skreśleniem kandydata z listy uczniów przyjętych.
UWAGA!!!


Badania dla kandydatów przyjętych do szkoły wykonywane będą na podstawie skierowania wydanego
przez szkołę w miesiącu wrześniu (dokładny termin badao będzie podany po rozpoczęciu roku
szkolnego).



Kandydaci, którzy mają ograniczenia co do wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
proszeni będą o dostarczenie zaświadczenia do szkoły najpóźniej do dnia 24 lipca 2019 do godziny
14.00.

7.

3 zdjęcia legitymacyjne– podpisane: Imię, Nazwisko, PESEL (dostarczyd po ogłoszeniu list zakwalifikowanych).

8.

Kartę zdrowia – wydaną w szkole (dostarczyd po ogłoszeniu list zakwalifikowanych).

Dodatkowo:
jeżeli kandydat spełnia jeden z warunków wymienionych w pkt.IX regulaminu, musi koniecznie dostarczyd wraz z
podaniem:
9.

Opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym publicznej poradni specjalistycznej
o problemach zdrowotnych ograniczających możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan
zdrowia.

10. Dokument potwierdzający jedno z kryteriów wymienionych w pkt.IX.B.
A. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata(wzór oświadczenia - załącznik nr 5)
B.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawnośd, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511)

C.

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z
jego rodzicem(wzór oświadczenia - załącznik nr 6)

D. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz poz.107 i
416)
IV.

Przy rekrutacji punktowane będą oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch przedmiotów wybranych w
zależności od kierunku kształcenia:
1.

technik budownictwa:

2.

technik elektronik:

3.

technik informatyk:

4.

technik mechanik:

język angielski lub niemiecki oraz fizyka lub chemia lub informatyka
język angielski lub niemiecki i fizyka
język angielski lub niemiecki i fizyka
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język angielski lub niemiecki oraz fizyka lub chemia lub informatyka
technik mechanik lotniczy:
język angielski lub niemiecki oraz fizyka lub chemia lub informatyka
technik teleinformatyk:
język angielski lub niemiecki i fizyka

Zasady przeliczania ocen na punkty:
A. Kandydaci zdający egzamin zewnętrzny:

B.

celujący

18punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw
ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego,
matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukooczenia szkoły, przy czym za
uzyskanie z:
1) 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 punkty;
2) wybranego 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 punkty

C.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem
ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób
określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukooczenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z
którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
D. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw
ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka
obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w
art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukooczenia 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,
o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

VI.

Punktacji podlegad będą ponadto:
1.

Świadectwo ukooczenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

2.

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukooczenia szkoły:
A. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co
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najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły z wyjątkiem tytułu
laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132Prawa
Oświatowego - max 18 punktów za wszystkie osiągnięcia. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż
jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym
samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukooczenia szkoły przyznaje
się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach. Szczegóły
punktowania osiągnięd za:
1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumieo:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo
turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2
pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświat
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4
ustawy o systemie oświaty,
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

B.

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w
formie wolontariatu – 3 punkty
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VII.

rok szk. 2019/2020

Kandydat może otrzymad maksymalnie - 200 punktów.
1.

Liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

(maks.) - 100 punktów

2.

Szczegółowe wyniki egzaminu ósmoklasisty

(maks.) - 100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
 język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany
procent.

VIII.

maksymalnie 30 punktów

Limit miejsc przygotowanych dla absolwentów szkół podstawowych – 240.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IX.

maksymalnie 35 punktów
maksymalnie 35 punktów

technik mechanik lotniczy - 30
technik elektronik - 30
technik informatyk - 90
technik teleinformatyk - 30
technik mechanik - 30
technik budownictwa - 30

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników punktowych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w
drugim etapie:
A. w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
B.

w drugiej kolejności o przyjęciu decydują równorzędne kryteria: wielodzietnośd rodziny kandydata;
niepełnosprawnośd kandydata; niepełnosprawnośd jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawnośd obojga
rodziców kandydata;

niepełnosprawnośd rodzeostwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w

rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.
oraz dodatkowo osoby, które:
C.

uzyskały wyższy wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki;

D. uzyskały wyższą liczbę punktów za oceny na świadectwie z przedmiotów uznanych przez TZN za wiodące
(matematyka, fizyka, język angielski);
X.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych paostw, będą przyjmowani do Technikum Nr 5 Technicznych Zakładów
Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu
stwierdzającego ukooczenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą
udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. Zobowiązani są poza tym dostarczyd do szkoły przetłumaczone
notarialnie świadectwa, a w przypadku innej skali ocen dopasowanie jej do skali ocen obowiązującej w Polsce. Zalecany
jest również kontakt indywidualny ze szkołą.

XI.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania
planowanego limitu miejsc.
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XII.

rok szk. 2019/2020

Nieprzekazanie oryginałów dokumentów wymienionych w punkcie III regulaminu w wyznaczonych terminach jest
jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem z listy uczniów.

XIII.

W terminach określonych w art. 158 Prawa Oświatowego: składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnieo odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołao od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

XIV.

Wszystkie dokumenty składane w sekretariacie szkoły muszą byd podpisane przez kandydata oraz rodziców lub
prawnych opiekunów.

XV.

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, rodzice albo kandydat pełnoletni potwierdza wolę przyjęcia
do TZN-u poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukooczenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty, podpisanie oświadczenia woli podjęcia nauki oraz dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o którym mowa
w art. 134 ustawy Prawo Oświatowe(załącznik nr 3).

XVI.

Kandydat rezygnujący z ubiegania się o przyjęcie do szkoły, przy odbiorze dokumentów składa pisemne oświadczenie o
rezygnacji (załącznik nr 4). Oświadczenie to musi byd również podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna
kandydata. Dokumenty zostaną wydane po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamośd osoby je odbierającej.

XVII.

We wszystkich przypadkach nie objętych niniejszymi zapisami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, a
zatwierdza Dyrektor.

UWAGA!!! Załączniki proszę pobrad z wzorów dokumentów
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rok szk. 2019/2020

Załącznik nr 1 (wypełnid czytelnie drukowanymi literami)
(wypełnij drukowanymi literami - w każdej kratce jeden znak)

.......................................

Nazwisko

numer z systemu
(wpisuje osoba przyjmującą teczkę)

Imię
Adres zamieszkania
ulica/miejscowość

Szkoła

numer domu/ numer mieszkania

kod pocztowy

………………………………

miejscowość (poczta)

Zaznacz właściwe:




województwo
Telefony do kontaktu

Technikum – 4 lata
Technikum – 5 lat

Techniczne Zakłady Naukowe
im. Władysława Sikorskiego w Częstochowie
ul. Jasnogórska 84/90

TECHNIKUM nr 5
Zawartośd teczki (wypełnia osoba przyjmująca dokumenty):























Podanie złożone dnia ……………………………………………………………………………………………..
Zaświadczenie lekarskie złożone dnia ……………………………………………………………………………………………..
Poziomy języków (angielski poziom …………..…………, niemiecki poziom ……………………)
Opinia PPP lub inna dotycząca problemów zdrowotnych (razem z podaniem)
Dokument potwierdzający tytuł laureata lub finalisty (razem z podaniem)
Dokument potwierdzający jedno z kryteriów (razem z podaniem – zaznacz odpowiednie):
wielodzietnośd rodziny kandydata;
niepełnosprawnośd kandydata;
niepełnosprawnośd jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawnośd obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawnośd rodzeostwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kopie dokumentów (świadectwo, egzamin lub zaświadczenie zwolnienia z egzaminu) złożone dnia …………………………….……
Oryginały dokumentów (świadectwo, egzamin lub zaświadczenie zwolnienia z egzaminu) złożone dnia ………………..…………
3 zdjęcia legitymacyjne złożone dnia …………………………………………….
Karta zdrowia złożona dnia …………………………………………….
Oświadczenie woli złożone dnia ……………………………………..
Otrzymałem skierowanie na badania lekarskie dnia…………………………………………….Podpis……………………….
TECZKA KOMPLETNA na dzieo: …………….… ……………… 2019 Podpis …………………………………………………
INNE UWAGI PO ZAKOOCZONEJ REKRUTACJI np. rezygnacja: …………………………………………………………………
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rok szk. 2019/2020

Załącznik nr 3

..............................................................

Częstochowa, dn. .................2019 r.

Numer ewidencyjny z systemu

OŚWIADCZENIE WOLI

Ja, ....................................................................................................
nazwisko i imię /imiona/

począwszy

od

roku

szkolnego

2019/2020

wyrażam

wolę

podjęcia

nauki

w Technikum Nr 5 Technicznych Zakładów Naukowych im gen. Władysława Sikorskiego w
Częstochowie. Zobowiązuję się jednocześnie do wykonania w wyznaczonym terminie badao
lekarskich.

...........................................

............................................

podpis kandydata

podpis rodzica/ prawnego opiekuna
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rok szk. 2019/2020

Załącznik nr 4

..............................................................

Częstochowa, dn. .................2019 r.

Numer ewidencyjny z systemu

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI

Ja, ....................................................................................................
nazwisko i imię /imiona/

rezygnuję z podjęcia nauki w Technikum Nr 5 Technicznych Zakładów Naukowych im gen.
Władysława Sikorskiego w Częstochowie w roku szkolnym 2019/2020. Potwierdzam odbiór
kompletu złożonych przeze mnie dokumentów w obecności rodzica/ prawnego opiekuna.

...........................................

............................................

podpis kandydata

podpis rodzica/ prawnego opiekuna
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rok szk. 2019/2020

Załącznik nr 5

......................................................................

Częstochowa, dn. .................2019 r.

imię i nazwisko rodzica/opiekuna

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka:

....................................................................................................
nazwisko i imię /imiona/ kandydata

wychowującego się w rodzinie wielodzietnej. Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym
(włącznie z kandydatem do Technikum Nr 5 w Częstochowie):
Lp. Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia
Miejsce nauki
1
2
3
4
5
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1.

……………………............................................
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

1

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyd za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.

- 15 -

Regulamin Rekrutacji w Technikum nr 5 – 5 lat

rok szk. 2019/2020

Załącznik nr 6

.....................................................................

Częstochowa, dn. .................2019 r.

imię i nazwisko rodzica/opiekuna

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU DZIECKA
ORAZ
NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA Z JEGO RODZICEM

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

....................................................................................................
nazwisko i imię /imiona/ kandydata

wychowuję samotnie jako:
(panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji, osoba rozwiedziona)1
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2.

……………………............................................
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

1

2

właściwe podkreślid - zgodnie z art. 150 pkt 2Prawo Oświatowedo oświadczenia należy dołączyd w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r.Kodeks postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu:
 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu.
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyd za dowód w postępowaniu sądowym lub
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
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rok szk. 2019/2020

Częstochowa, dn. .................2019 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, ..........................................................................................

(matka / ojciec)1

nazwisko i imię rodzica składającego oświadczenie

oświadczam, że Rodzic

.................................................................................................
nazwisko i imię matki/ ojca (drugiego rodzica)

został poinformowany o dalszej ścieżce edukacyjnej dziecka:

....................................................................................................
nazwisko i imię dziecka

i wyraża na to zgodę.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2.

……………………............................................
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

1
2

Zaznacz właściwe
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyd za dowód w postępowaniu sądowym lub
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
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