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Rekrutacja kandydatów do oddziałów klasy pierwszej Technikum Nr 9, Szkoły
Branżowej I stopnia Nr 7 i XV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie odbywa
się za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji.

1. Etapy rekrutacji
1. Wymagania uwzględniające zdolności, predyspozycje i zainteresowania
kandydatów:


oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum



świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 



osiągnięcia wymienione na świadectwie (wysokie miejsca
w konkursach i zawodach, aktywność na rzecz szkoły lub innych ludzi) 



wyniki egzaminu gimnazjalnego 



zaświadczenie

lekarskie

zawierające

orzeczenie

o

braku

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów
do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku kandydatów do technikum
i szkoły branżowej I stopnia)
Jeżeli kandydatów jest dokładnie tyle (lub mniej), ile planowanych miejsc w
danym oddziale, rekrutacja kończy się na tym etapie. W przypadku większej
liczby kandydatów spełniających w/w warunki, niż liczba wolnych miejsc w
danym oddziale, pod uwagę brane są łącznie kryteria z I etapu rekrutacji.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie rekrutacji, na II
etapie 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
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie rekrutacji lub
jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na III etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:
1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowującą troje
i więcej dzieci),
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą
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2. Warunki rekrutacji
1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Nr 9 i, Szkoły Branżowej I stopnia Nr 7 oraz
XV Liceum Ogólnokształcącego może ubiegać się osoba, która:
1) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum,
2) posiada zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
2. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego ;
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego,
matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez
dyrektora jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału
szkoły;
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) uzyskanie wysokiego miejsca 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
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu
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3.

Kryteria rekrutacji

Przeliczanie wyników egzaminu gimnazjalnego
1. Wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
c) historii i wiedzy o społeczeństwie,
d) matematyki,
e) przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
- mnoży się przez 0,2
2.

W przypadku zwolnienia kandydata z całości lub części egzaminu gimnazjalnego obowiązują
zasady zawarte w załączniku 1

Przeliczanie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum
1. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum
przelicza się następująco:
celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

2. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
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Przedmioty przeliczane w procesie rekrutacji,
języki obce oraz przedmioty rozszerzone i uzupełniające





W Technikum Nr 9: 


Przedmioty
Języki obce
Przedmioty
Przedmioty uzupełniające
rekrutacyjne
rozszerzone
język polski,
angielski,
matematyka,
arytmetyka gospodarcza,
technik
matematyka,
do wyboru:
wiedza
historia i społeczeństwo
ekonomista
informatyka,
niemiecki lub
o społeczeństwie
plastyka
hiszpański*
język
polski,
angielski,
matematyka,
arytmetyka gospodarcza,
technik
matematyka,
do wyboru:
wiedza
historia i społeczeństwo
handlowiec
informatyka,
niemiecki lub
o społeczeństwie
plastyka
hiszpański*
język polski,
angielski,
język angielski,
historia i społeczeństwo
technik żywienia
matematyka,
do wyboru:
chemia
i usług
niemiecki lub
gastronomicznych informatyka,
plastyka
hiszpański*
język polski,
angielski,
język angielski,
historia i społeczeństwo
technik obsługi
matematyka,
do wyboru:
geografia
turystycznej
informatyka,
niemiecki lub
plastyka
hiszpański*
język polski,
angielski,
język angielski,
historia i społeczeństwo
technik
matematyka,
do wyboru:
geografia
hotelarstwa
informatyka,
niemiecki lub
plastyka
hiszpański*
język polski,
angielski,
język angielski,
historia i społeczeństwo
technik
matematyka,
do wyboru:
biologia
architektury
informatyka,
niemiecki lub
krajobrazu
plastyka
hiszpański*
język polski,
angielski,
język angielski,
historia i społeczeństwo
technik ogrodnik
matematyka,
do wyboru:
biologia
informatyka,
niemiecki lub
plastyka
hiszpański*
język polski,
angielski,
język angielski,
historia i społeczeństwo
technik
matematyka,
do wyboru:
biologia
mechanizacji
informatyka,
niemiecki lub
rolnictwa
plastyka
hiszpański*
i agrotroniki
* wyboru drugiego języka obcego kandydaci dokonują podczas wypełniania kwestionariusza osobowego

 W Szkole Branżowej I stopnia Nr 7
Klasa

Klasa
ogrodnik
rolnik
kucharz

Języki obce
angielski,
do wyboru: niemiecki lub hiszpański*
angielski,
do wyboru: niemiecki lub hiszpański*
angielski,
do wyboru: niemiecki lub hiszpański*
angielski,
do wyboru: niemiecki lub hiszpański*

oddział wielozawodowy
w zawodach: pszczelarz,
ogrodnik, rolnik
* wyboru drugiego języka obcego kandydaci dokonują podczas wypełniania kwestionariusza
osobowego
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Klasa
ogólna

W XV Liceum Ogólnokształcącym
Przedmioty
rekrutacyjne
język polski,
matematyka,
informatyka,
plastyka

Języki obce
angielski,
do wyboru:
niemiecki lub
hiszpański*

Przedmioty
rozszerzone
biologia, język
angielski

Przedmioty uzupełniające
historia i społeczeństwo
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Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
Zawody i konkursy:
W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h
ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
1) uzyskanie

w

zawodach

wiedzy

będących

konkursem

o

zasięgu

ponadwojewódzkim

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
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:
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:
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,
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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.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego
samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo
punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
Aktywność społeczna w tym aktywność na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu - 3 punkty.
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4. Dokumenty wymagane od kandydatów
1. Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły:
1) wniosek o przyjęcie do oddziału potwierdzony podpisem kandydata oraz opiekuna
prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji,
2) kserokopia

(potwierdzona

przez

dyrektora

gimnazjum)

świadectwa

ukończenia

gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

3) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa
w punkcie 1.3 (oryginały lub poświadczone kopie):
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność kandydata,
c) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności członków
rodziny kandydata,
d) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
e) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
2. Dokumenty wymagane od kandydata zatwierdzonego do przyjęcia do szkoły:
1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
2) zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość nauki
w Technikum Nr 9 oraz w Szkole Branżowej I stopnia Nr 7 w określonym zawodzie,
3) karta zdrowia,
4) 3 fotografie,
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ZAŁĄCZNIKI
1. Sposób przeliczania punktów z egzaminu gimnazjalnego kandydatów
zwolnionych z całości lub części tego egzaminu
1.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka
polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka
obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za
uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
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2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art.
44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część
egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy,
przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie
ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

