INFORMATOR
DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Dyrekcja Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach informuje, że w roku szkolnym
2022/2023 kształcić będziemy w następujących zawodach:

1. Technik analityk
2. Technik elektronik
3. Technik elektryk
4. Technik energetyk
5. Technik informatyk
6. Technik mechanik
7. Technik mechatronik
8. Technik ochrony środowiska
9. Technik teleinformatyk

Terminarz rekrutacji i wykaz obowiązujących dokumentów,
które należy złożyć w sekretariacie uczniowskim (pokój nr 6):
UWAGA! Szanowni Rodzice oraz Kandydaci pamiętajcie o terminach składania dokumentów!
Niezłożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonych terminach skutkuje wykluczeniem
kandydata z kolejnych etapów rekrutacji i brakiem możliwości jego przyjęcia do szkoły!
1) od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r. godz. 15:00 – złożenie wniosku, w tym zmiana
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (osobiście po
wydrukowaniu z elektronicznego systemu rekrutacji kandydatów lub w postaci elektronicznej).
Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego rodzica.
Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest pod adresem https://slaskie.edu.com.pl
Dokumenty składane w postaci papierowej należy umieścić w teczce wiązanej.
Po upływie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły można odebrać
w sekretariacie uczniowskim skierowanie na badanie lekarskie.
2) od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r. godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej. Należy złożyć:
a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
b) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Dopuszcza się złożenie nowego wniosku, w tym zmianę przez kandydata wniosku o przyjęcie,
z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.
UWAGA! Kandydat przed dostarczeniem ww. dokumentów zobowiązany jest wpisać do
elektronicznego systemu rekrutacji uzyskanych ocen i wyników egzaminu ósmoklasisty.
3) do 19 lipca 2022r. – weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną dokumentacji
dostarczonej przez kandydatów.
4) 20 lipca 2022r. – podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
5) od 21 lipca 2022r. do 28 lipca 2022r. godz. 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.
Należy złożyć:
a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie
do szkoły,
b) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu lub oświadczenia o jego złożeniu w terminie do
23 września 2022r – formularz oświadczenia dostępny jest w sekretariacie uczniowskim
oraz na stronie internetowej szkoły. W przypadku niezłożenia ww. zaświadczenia
w wyznaczonym terminie, uczeń zostanie skreślony z listy uczniów.
Skierowanie na badanie lekarskie można odebrać w sekretariacie uczniowskim po upływie
7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły.
c) deklarację – formularz dostępny jest w sekretariacie uczniowskim oraz na stronie
internetowej Szkoły,
d) trzy fotografie – wymiar 32 x 42 mm (chłopcy – biała koszula, ciemny krawat i ciemna
marynarka, dziewczęta – biała koszula lub bluzka).
6) 29 lipca 2022r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
7) 29 lipca 2022r. godz. 17:00 – zebranie w auli szkoły rodziców uczniów przyjętych do klas
pierwszych na rok szkolny 2022/2023, o ile warunki związane z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą
zakażeń SARS-CoV-2 na to pozwolą.

Co decyduje o przyjęciu ?
W postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału brane są pod uwagę:
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
2. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego
i matematyki oraz:
 fizyki i geografii dla zawodów - technik elektryk, elektronik, energetyk, informatyk,
mechanik, mechatronik, teleinformatyk;
 chemii i biologii dla zawodów - technik analityk, technik ochrony środowiska.
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: uzyskanie
wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co
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.
5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.
Zasady przyznawania punktów
OCENY I OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE
dopuszczający
1. technik elektronik, elektryk, energetyk, informatyk, mechanik, mechatronik, teleinformatyk: dostateczny
j. polski, geografia, matematyka, fizyka
dobry
2. technik analityk oraz technik ochrony środobardzo dobry
wiska:
j. polski, chemia, matematyka, biologia
celujący

100 punktów

- 2 pkt.
- 8 pkt.
- 14 pkt.

max 18 punktów
za każdy przedmiot

- 17 pkt.
- 18 pkt.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
Uzyskanie wysokich miejsc w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu:
ogólnopolskim, ponadwojewódzkim, wojewódzkim i powiatowym organizowanym
przez kuratora oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym.

7 punktów
łącznie maksymalnie
18 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty przedstawionego w procentach z:
 języka polskiego,
 matematyki,
- mnoży się przez 0,35
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
- mnoży się przez 0,3

3 punkty
100 punktów

Opracowano na podstawie:
1.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 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,
placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

3.

Rozporządzenie 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. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

4.

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.3.2022 z dnia 26.01.2022 w sprawie terminów
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania
dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych w publicznych
szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Rejestracja kandydatów odbywa się na stronie
https://slaskie.edu.com.pl
Więcej informacji o szkole uzyskasz, jeśli nas odwiedzisz
w Internecie pod adresem www.sltzn.katowice.pl

