4. KRYTERIA REKRUTACJI
1. Do klasy pierwszej Technikum nr 24 przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego
w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na listach kandydatów do Szkoły.
3. Progiem punktowym jest liczba punktów ostatniego kandydata zakwalifikowanego przez
System do danego oddziału.
4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani
w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od
osiągniętych wyników, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.
5. Kolejność na liście przyjętych ustala się w następujący sposób:
• kandydaci przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego,
• kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali największą liczbę
punktów.
6. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu rekrutacyjnym, mają w następującej kolejności:
Lp.

1.

Kryterium pierwszeństwa
kandydaci z problemami
zdrowotnymi ograniczającymi
możliwość wyboru kierunku
kształcenia

opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej

a) wielodzietność rodziny
kandydata (oznacza to rodzinę
wychowującą troje i więcej
dzieci);

oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata

b) niepełnosprawność
kandydata;
2.

Pierwszeństwo określa się na podstawie

c) niepełnosprawność jednego z
rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie;

orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełno-sprawnych (Dz.
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.)

prawomocnego wyroku sądu rodzinnego
orzekającego rozwód lub separację lub aktu zgonu
oraz oświadczenia o samotnym wychowywaniu

dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem

g) objęcie kandydata pieczą
zastępczą.

dokumentu poświadczającego objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze
zm.)

Kryteria a) – g) mają jednakową wartość.

Dokumenty, o których mowa w powyższej tabeli w pkt. 1 oraz w pkt. 2 lit. b–e, są składane
w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego,
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu
z dokumentu.
Oświadczenia, o których mowa w powyższej tabeli w pkt. 2 lit. a) i f), składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
7. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje
Dyrektor Szkoły.
8. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie
do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.
9. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów
określonych w punkcie Wymagane dokumenty, podpunkcie 1, 2, 3 spowoduje
niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego, a odnośnie
podpunktu 5 oraz punktu Kryteria rekrutacji podpunktu 6 - nieuwzględnienie tych
osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.
10. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor Szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
11. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydatów we wszystkich przypadkach, również nieobjętych
niniejszymi postanowieniami, podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza
Dyrektor Szkoły.

