I.
KRYTERIA PRZYJĘĆ – ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Na podstawie:
- Rozporządzenia MEN z 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek;
- Zarządzenia Nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia
29 stycznia 2019 r.;
rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 w Technikum Poligraficzno-Medialnym Nr 20
oraz Branżowej Szkole I stopnia Nr 21 przebiegać będzie na określonych poniżej zasadach:
1.

Podstawą
przyjęcia
kandydatów
do
szkoły
jest
lista
rankingowa.
W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać 200 punktów:
o Do 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty - wyniki egzaminu ósmoklasisty
wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
1) język polski – mnoży się przez 0,35
2) matematyka – mnoży się przez 0,35
3) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,3

2.

O przyjęciu kandydata do technikum kształcącego w zawodzie technik grafiki
i poligrafii cyfrowej, technik reklamy, technik procesów drukowania, technik
procesów introligatorskich, technik fotografii i multimediów, decyduje suma punktów
uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty oraz z przeliczenia na punkty ocen z języka
polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych –
do 72 punktów:
Typ szkoły

Technikum
Poligraficzno-Medialne
nr 20

Zawód

Przedmioty punktowane

Technik grafiki i poligrafii
cyfrowej

j. polski, matematyka,
j. obcy, informatyka

Technik fotografii
i multimediów

j. polski, matematyka,
j. obcy, informatyka

Technik reklamy

j. polski, matematyka,
j. obcy, informatyka

Technik procesów
drukowania

j. polski, matematyka,
j. obcy, informatyka

Technik procesów
introligatorskich

j. polski, matematyka,
j. obcy, informatyka

celujący – 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt,
dostateczny – 8 pkt, dopuszczający – 2 pkt
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W rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia nie stosuje się przeliczania punktowego,
ale w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje suma
punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
z j. polskiego, matematyki, j. obcego i informatyki.
4. Rekrutacja kandydatów do oddziału integracyjnego odbywa się na podstawie
orzeczenia wydanego przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym
poradnie specjalistyczne. Decyduje o tym komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna wraz
z nauczycielem współorganizującym kształcenie integracyjne.
5. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej kandydat może uzyskać następującą ilość punktów:
a. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt
b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
c. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
- 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
d. uzyskanie 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
e. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art.22 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 nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt
3.
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- 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 objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt
f. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
w punktach b-e, 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
g. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (wolontariat, środowisko szkolne) –
3 pkt
6. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia
wynosi 18.
7. Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny
z j. polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej w następujący sposób:
a. język polski i matematyka:
- celujący – 35 pkt
- bardzo dobry – 30 pkt
- dobry – 25 pkt
- dostateczny – 15 pkt
- dopuszczający – 10 pkt
b. język nowożytny:
- celujący – 30 pkt
- bardzo dobry – 25 pkt
- dobry – 20 pkt
- dostateczny – 10 pkt
- dopuszczający – 5 pkt
8. Ze względu na specyfikę kształcenia w zawodach na poziomie technikum
od kandydatów jest wymagana pełna sprawność kończyn dolnych.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w trakcie postępowania
rekrutacyjnego, pierwszeństwo przyjęcia mają kandydaci z problemami zdrowotnymi,
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym poradni
specjalistycznej).
10. Ponadto w przypadku równorzędnych wyników pod uwagę brane są łącznie następujące
kryteria (kryteria te mają jednakową wartość):
- wielodzietność rodziny kandydata
- niepełnosprawność kandydata
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- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
- objęcie kandydata pieczą zastępczą
11. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani
w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej, jeśli
posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku kandydatów do szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe - orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań
lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.
II.
Wymagane dokumenty
Kandydaci, którzy zostali przyjęci do wybranego typu szkoły i potwierdzili wolę podjęcia
nauki złożeniem oryginalnych dokumentów – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
wyników egzaminu ósmoklasisty oraz badań lekarskich o braku przeciwwskazań do
kształcenia w wybranym zawodzie składają ponadto następujące dokumenty:
o Technikum Poligraficzno-Medialne Nr 20:
- trzy fotografie (podpisane: imię, nazwisko, pesel)
- kartę zdrowia i szczepień
- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych
o Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 21:
- trzy fotografie (podpisane: imię, nazwisko, pesel)
- kartę zdrowia i szczepień
- orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - w tym
publicznej poradni specjalistycznej (zawód operator procesów introligatorskich - oddział
integracyjny).
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