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OGŁOSZENIE !
Dyrekcja Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół MechanicznoElektrycznych im. M. Kopernika w Kętach ogłasza nabór
do następujących typów szkół na rok szkolny 2019/2020:
Podstawa prawna:
- § 14 ust.1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie stanowiący
załącznik do zarządzenia Nr 46/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia
2017r.
art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r.
poz. 996 ze zm.), art. 149 ust. 2 pkt 1, ust.3 pkt 1, ust. 4 i 5, art. 155 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt
1, ust. 4 i 5, art. 165 ust. 2 pkt 1, ust.3 i 4, art. 165a, art. 187 ust. 2 pkt 1, ust.3 pkt 1, ust 4
i 5 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60
ze zm.), art. 141 ust.1 pkt 2, art. 161 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 ze
zm.); art. 154 ust. 1 pkt 2, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe
(Dz.U. z 2018r. poz. 996 ze zm.).
- §11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na
lata szkolne 2017/2018- 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz. 586).
§11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. poz.610.)
- Zarządzeniu Małopolskiego Kuratora Oświaty Nr 10/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla
absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj. dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły
I stopnia oraz semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny
2019/2020.
- Zarządzeniu Małopolskiego Kuratora Oświaty Nr 11/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych, tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego
technikum, branżowej szkoły I stopnia, klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3
ustawy Prawo oświatowe oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, na semestr
pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i
publicznej szkoły policealnej na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny
2019/2020.

TECHNIKUM
4-letnie, 5- letnie
1. Zawody:






technik informatyk
technik elektronik
technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki- fit
technik hotelarstwa /steward, stewardessa, pilot wycieczek/
technik mechanik

2. Wymagane dokumenty:
-

podanie (wydrukowane z elektronicznej rekrutacji)
karta informacyjna
3 zdjęcia (na białym tle), rozmiar 30x42 mm
karta zdrowia ucznia + bilans- DOSTARCZONE NAJPÓŹNIEJ DO
9 LIPCA 2019r.
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kształcenia w wybranym zawodzie
świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, ósmoklasisty
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu lub
konkursów organizowanych przez kuratora (jeśli posiada).

* Uczniowie przyjęci do klasy pierwszej w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa powinni dostarczyć
najpóźniej do 01.09.2019r. zaświadczenie lekarskie z badania
przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz
zaświadczenie z badania na nosicielstwo pałeczek schorzeń jelitowych
(skierowanie w sekretariacie).
UWAGA!
Uczniowie przyjęci do klas technikum otrzymują (w sekretariacie)
skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy.
3. O przyjęcie mogą się ubiegać kandydaci, którzy uzyskali :
a) technik informatyk, technik elektronik – co najmniej 80 punktów
b) technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa,
technik mechanik - co najmniej 70 punktów.

4. Termin składania podań:
 od 25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. godz. 15.00 składanie dokumentów w sekretariacie szkoły. Kandydaci kończący
gimnazjum/szkołę podstawową, które objęte są systemem rekrutacji
elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystej szkole.

https://malopolska.edu.com.pl
 od 21 do 25 czerwca 2019r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalisty/ ósmoklasisty
 od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019r. – weryfikacja wniosków
o przyjęcie do szkoły oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do
rekrutacji
 28 czerwca 2019r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 Do 3 lipca 2019r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania
lekarskie kandydatowi do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie
(Technikum)
 Do 9 lipca 2019r. potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole
poprzez dostarczenie: - oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego/ósmoklasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 10 lipca 2019r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych
 od 11 lipca 2019r. do 22 sierpnia 2019r. godz. 12.00 –
postępowanie uzupełniające.

