
 

 
 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 	

DO TECHNIKUM NR 4 	

im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 	

W BYTOMIU	

NA ROK SZKOLNY 2021/2022	

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ	
 

 

 

 



§1	

Podstawa prawna	

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)   

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 poz.1737)	

3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 	

 

§2	

Regulacje	

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych Technikum  
nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bytomiu. 	
 

§3	

Komisja rekrutacyjna	

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Technikum nr 4 im. Marii 
Skłodowskiej – Curie, Dyrektor powołuje szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej 
Przewodniczącego i określa zadania jej Członków. 	

2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należą: 	

a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem 
kryteriów przyjęcia do szkoły, 	

b) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 	

c) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych, 	

d) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 	

e) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.	

 

§4	

Kandydaci	

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie mogą 
ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej. 	

 



2. Zawody, w których kształci szkoła: 	

a) technik elektryk	

b) technik elektronik	

c) technik awionik 	

d) technik lotniskowych służb operacyjnych 	

e) technik teleinformatyk  	

f) technik eksploatacji portów i terminali 	

g)technik grafiki i poligrafii cyfrowej 	

h) technik fotografii i multimediów 	

§5	

Kryteria postępowania rekrutacyjnego	

1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej w zawodach wymienionych w §4 pkt.2 
decyduje postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria: 	

a) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, języka angielskiego, 
matematyki, fizyki, informatyki, geografii, techniki, plastyki - w zależności od wybranego 
zawodu. 

 
Przedmioty punktowane: 

 
technik awionik - j. polski, matematyka, fizyka, technika 

technik elektryk - j. polski, matematyka, fizyka, technika 

technik elektronik - j. polski, matematyka, fizyka, technika 

technik eksploatacji portów i terminali - j. polski, matematyka, geografia, informatyka 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej - j. polski, matematyka, technika, informatyka 

technik fotografii i multimediów - j. polski, matematyka, technika, informatyka 

technik lotniskowych służb operacyjnych - j. polski, j. angielski, matematyka, geografia 

technik teleinformatyk - j. polski, matematyka, fizyka, informatyka  

 

b) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego                 
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej wpisane na zaświadczeniu z OKE 	

 



c) liczbę punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, tj.: 	

- ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 	

- udział w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty, 	

- osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, 	

- stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza.	

§6	

Zasady punktacji i kwalifikacji kandydatów do pierwszej klasy Technikum nr 4  
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bytomiu	

1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej oraz szczególne osiągnięcia ucznia:	

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w 
postępowaniu rekrutacyjnym 	

Zagadnienia	 Punktacja szczegółowa	 Uwagi	

Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej oceny z języka polskiego                  
i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych określonych dla danego kierunku 
kształcenia w pkt. 4 	

dopuszczający – 2 pkt 
dostateczny – 8 pkt   
dobry – 14 pkt         
bardzo dobry – 17 pkt 
celujący – 18 pkt 	
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Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej        
z wyróżnieniem 	

7 pkt	

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na 
podstawie zawartych porozumień 	

Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 	 10 pkt	

Tytuł laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 	

7 pkt	

Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 	

5 pkt	

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 oświaty 	

Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej 	

10 pkt	

Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej 	

4 pkt	

Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej 	

3 pkt	

Zyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty 	

Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
przedmiotowego 	

10 pkt	

Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego	

7 pkt	

Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego 	

5 pkt	

Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 	 7 pkt	

Tytułu laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 	

5 pkt	

Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 	

3 pkt	

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 	

Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z 
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 	

10 pkt	

Dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z 
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

7 pkt	



nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 	

Dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z 
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 	

5 pkt	

Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej 	

7 pkt	

Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej 	

3 pkt	

Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej 	

2 pkt	

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione 
wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora 
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 	

międzynarodowym	 4 pkt	

krajowym	 3 pkt	

wojewódzkim	 2 pkt	

powiatowym	 1 pkt	

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w 
tym na rzecz środowiska szkolnego, w 
szczególności w formie wolontariatu 	

 3 pkt	

Maksymalna liczba punków 	 100 pkt	

	 	



Sposób przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty.	

Wynik przedstawiony w procentach:	

 - język polski 	

- matematyka	

mnoży się przez 0,35	

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym	

mnoży się przez 0,3	

 

1. O zakwalifikowaniu kandydata do pierwszej klasy decyduje suma uzyskanych 
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 	

2. 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 
poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 	

3. Listę zakwalifikowanych kandydatów ustala się w kolejności liczby uzyskanych 
punktów, aż do wyczerpania wolnych miejsc. 	

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie 
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona      
i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu 
kandydata do szkoły. 	

5. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych umieszczone zostają  
w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. 	

6. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie oraz 
najniższa liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 	

7. Kandydaci zakwalifikowani do pierwszej klasy w poszczególnych typach szkół 
ponadpodstawowych zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole 
po ogłoszeniu list zakwalifikowanych. Potwierdzenie woli składa się przez doręczenie 
oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń                      
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały dostarczone na 
wcześniejszym etapie rekrutacji. 	

8. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych  
i nieprzyjętych rodzic, opiekun prawny ma prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej  
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia jego dziecka w poczet 
uczniów Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie.	



9. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu. 	

10. Pisemna odpowiedź udzielana jest w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica, 
opiekuna prawnego z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły                
i zawiera przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która 
uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata                       
w postępowaniu rekrutacyjnym. 	

11. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienie od komisji rekrutacyjnej 
rodzic/opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie. 	

12. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie       
7 dni od dnia otrzymania odwołania. 	

 

 

§7	

Zadania Dyrektora Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bytomiu:	

1. Przyjmuje uczniów do szkoły na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjnej powołanej w celu 
przeprowadzenia rekrutacji do pierwszych klas. 	

2. Zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, 
warunków przyjęcia i rekrutacji. 	

 

§8	

Postanowienia ogólne	

1. W roku szkolnym 2021/2022 nabór do Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie 
odbywa się w formie elektronicznej.	

2. Terminy obowiązujące w procesie rekrutacji podane są w załączniku nr 1 do niniejszego 
regulaminu.	

 

    	



Wymagane dokumenty składane w plastikowych koszulkach:	

1. Podanie (koniecznie podpisane) o przyjęcie do wybranego typu szkoły wypełnione i  
wygenerowane z elektronicznego systemu rekrutacji wraz z załącznikami. 

UWAGA. W przypadku zaznaczenia we wniosku dodatkowych informacji o kandydacie (np. 
wielodzietność, niepełnosprawność, samotne wychowywanie itd.) wymagane jest 
dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru wraz z wnioskiem odpowiednich dokumentów 
potwierdzających.	

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

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 4 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie wraz z wnioskiem o przyjęcie do klasy pierwszej muszą posiadać 
zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy 
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
oraz uczestników studiów doktoranckich,  zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.  

Skierowanie na badanie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań zdrowotnych   
kandydat otrzymuje w szkole. Badanie jest bezpłatne dla każdego kandydata wybierającego 
szkołę oraz dany zawód w pierwszym priorytecie.  

5. 2 zdjęcia (opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, oraz datą urodzenia). 	

6. Karta zdrowia. 	

7. 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.	

 



Załącznik nr 1	

Terminarz rekrutacji	

 

1. Składanie dokumentów i podań przez kandydatów Od 17 maja do 21 czerwca 
2021 r. godz.15:00	

2.  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badania lekarskie 

Od 17 maja 2021 r 	
do 26 lipca 2021 	

3. 
Doręczanie przez kandydatów świadectwa ukończenia 

szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty 

Od 25 czerwca 2021 r       
do 14 lipca 2021 r.	

do godz. 15:00 

4. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do 
przyjęcia z podziałem na oddziały 

22 lipca 2021 r.	
 

5. 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole 
poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o 
wynikach egzaminu po 8 klasie szkoły podstawowej 

oraz zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

Od 23 lipca  2021 r     
do 30 lipca 2021 r.     	

do godz. 15:00	

Nie doręczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia przez kandydata 
traktowana jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do wybranej wcześniej 

szkoły. 

6. Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych i 
nieprzyjętych do Technikum nr 4. 

2 sierpnia 2021 r.	
do godz. 14:00 

7. Rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc Od 3 sierpnia 2021 r. 
 



Załącznik nr 2 	

 
 
 
 
..........................        Bytom, dn. .................  
..........................  
..........................  

 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie  

w Bytomiu  
 
 
 
 
 
 
Wnoszę o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia mojego/mojej syna/córki  
wychowanka/wychowanki.............................................................................do pierwszej klasy  
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskie – Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2021/2022.  
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