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POWIATOWY ZESPÓŁ NR 10
SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KĘTACH
32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27 a
e-mailsekretariat@pz10.eu,
www.pz10.eu
tel. (0-33) 845 32 68, fax (0-33) 845 21 31
NIP szkoły: 549 15 70 211

OGŁOSZENIE !
Dyrekcja Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach
ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021:
Podstawa prawna:
-

-

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
Rozporządzenia 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.)
Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty Nr 6/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów publicznych szkół
ponadpodstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas
wstępnych o których mowa art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr
pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych
na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021.
Zarządzenie nr 8/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wykazu
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie
małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz
określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

TECHNIKUM
5- letnie
1. Zawody:
❖ technik informatyk
❖ technik elektronik
❖ technik elektryk z przysposobieniem pożarniczym
❖ technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki- fit
❖ technik mechanik
2. Wymagane dokumenty:
- rejestracja na stronie internetowej: https://malopolska.edu.com.pl
- wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej (wniosek wydrukowany
z strony https://malopolska.edu.com.pl i podpisany przez kandydata i obojga rodziców
kandydata)
- 3 zdjęcia legitymacyjne 30x42 mm (na BIAŁYM tle)
- karta zdrowia ucznia + bilans
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w
określonym zawodzie do 31 sierpnia 2020 r.
Uczniowie przyjęci do klasy pierwszej w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych powinni dostarczyć najpóźniej do 31.08.2020 r. 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 elektryk,
technik mechanik - co najmniej 70 punktów.
4. Termin składania podań:
• od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami)
• od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o
wynikach egzaminu ósmoklasisty.
• od 24 czerwca 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie
przez przewodniczącego czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
• 13 lipca 2020 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
• Do 14 lipca 2020 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
kandydatowi do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie (dotyczy Technika
żywienia i usług gastronomicznych)
• Do 20 lipca 2020 r. - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły do której kandydat
został zakwalifikowany poprzez przedłożenie: - oryginału świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły:
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
• 21 lipca 2020 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjnej listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.
• od 22 lipca 2020 r. do 24 sierpnia 2020 r. godz. 12.00 – postępowanie
uzupełniające.

