REGULAMIN
PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
DO:
5 - LETNIEGO TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA nr 13
(na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej)
w zawodach:
1.
technik inżynierii środowiska i melioracji,
2.
technik architektury krajobrazu,
3.
technik usług fryzjerskich,
4.
technik ogrodnik,
5.
technik reklamy,
6.
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej .
3- LETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 9
im. Wita Stwosza dla młodocianych pracowników
( na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej )
w zawodach:
1.
fryzjer.
4 – LETNIEGO IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA
DOROSŁYCH.

ZESPOŁU SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
I MELIORACJI W KRAKOWIE
na rok szkolny 2021/2022
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PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA
REGULAMINU:

1.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U z 2017 r. poz. 60 z póź. zm. ).

2.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U z 2020 r. poz. 910
z późn. zm ).

3.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli szkół i placówek ( Dz. U. z 11 września 2019 r. poz. 1737).

4.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 14 sierpnia 2020 r. poz 1394).

5.

Zarządzenie Nr 5/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27stycznia 2021 r. w
sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na semestr
pierwszy klasy I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II
stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok
szkolny 2021/2022.

6.

Uchwała Nr LXVI/1649/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie
składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
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ROZDZIAŁ I
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW KANDYDATÓW
1.

W okresie poprzedzającym rekrutację do oddziałów klas pierwszych pięcioletniego
Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 9
funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji kandydaci
składają wniosek o przyjęcie, stanowiący podstawę utworzenia bazy kandydatów
mogących podjąć kształcenie w następujących zawodach:
a)
technik architektury krajobrazu,
b)
technik inżynierii środowiska i melioracji,
c)
technik ogrodnik,
d)
technik usług fryzjerskich,
e)
technik reklamy,
f)
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
g)
fryzjer.

2.

Kandydaci do pięcioletniego TIŚ nr 13 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 9 składają
wniosek, w tym zmiana wniosku, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 17 maja
do 21 czerwca 2021 r., do godz.15.00. Wniosek powinien być podpisany przez co
najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego.

3.

Wniosek, o którym mowa w pkt.1 i pkt.2, powinien zawierać:
a)

b)
c)
d)

e)
f)
4.

Imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL – kandydata, a w przypadku
braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość;
Imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego
imiona rodziców;
Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata
pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata;
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku
kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata,
o ile je posiadają;
Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do
najmniej preferowanych;
Wskazanie wybranego oddziału w Szkole;

Do wniosku, o którym mowa w pkt.1 i pkt.2 dołącza się:
a)
b)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub
niepełnosprawności;

względu na
o stopniu
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c)

d)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5.

Kandydaci kończący szkołę podstawową, która objęta jest systemem rekrutacji
elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystej placówce.

6.

Rekrutację do pięcioletniego Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 oraz Branżowej
Szkoły I stopnia nr 9 funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska
i Melioracji przeprowadza się w następujących terminach:
od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. , do godz. 15.00 – składanie przez
kandydatów wniosków;
b)
od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r., do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach
egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez
kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje;
c)
Weryfikacja przez SzKR wniosków o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia nr 9
oraz Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydatów warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym
dokonanie przez Przewodniczącego SzKR czynności związanych z ustaleniem tych
okoliczności – do 14 lipca 2021 r.;
d)
Weryfikacja przez SzKR wniosków o przyjęcie do Technikum Inżynierii Środowiska
nr 13 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 9 oraz dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez Prezydenta Miasta
okoliczności wskazanych w oświadczeniach – do 21 lipca 2021 r.;
e)
Podanie do publicznej wiadomości przez SzKR listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych – 22 lipca 2021 r.
f)
Wydanie skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021 do 26 lipca 2021r.
g)
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w pięcioletnim Technikum Inżynierii Środowiska
nr 13 lub Branżowej Szkole I stopnia nr 9 w postaci przedłożenia:
 oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 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 przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 orzeczenia lekarskiego o barku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdami;
 orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdem;
 kopię aktu urodzenia.
od 23 lipca 2021 do 30 lipca 2021r., do godz. 15.
a)

h)

Podanie do publicznej wiadomości przez SzKR listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych – 2 sierpnia 2021 r., do godz. 14.00.
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i)

Poinformowanie przez Dyrektora ZSIŚiM Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie
wolnych miejsc w pięcioletnim Techniku Inżynierii Środowiska nr 13 i Branżowej
Szkole I stopnia nr 9 - 2 sierpnia 2021 r.

7. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia,
rodzic kandydata informuje o tym Dyrektora Szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do
godz.15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 w
postępowaniu uzupełniającym , wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację
składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się
Dyrektorowi Szkoły nie później niż do dnia 24 września 2021 r.
Rekrutację do czteroletniego IV Liceum
przeprowadza się w następujących terminach:

7.

a)

b)

c)
d)

dla

Dorosłych

od 4 maja do 14 lipca 2021 – złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do 21 lipca 2021 r. – weryfikacja przez SzKR wniosków o przyjęcie do Szkoły i
dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez Przewodniczącego
SzKR czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r.- Prawo oświatowe.
Podanie do publicznej wiadomości przez SzKR listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych – 22 lipca 2021 r., godz.12.00.
Do 28 lipca 2021 r. - Potwierdzenie woli przyjęcia do czteroletniego IV Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w postaci przedłożenia:


e)

Ogólnokształcącego

oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej albo
gimnazjum.

29 lipca 2021 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez SzKR listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

8.

Rekrutacja uzupełniająca do pięcioletniego Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 ,
Branżowej Szkoły I stopnia nr 9 oraz IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
funkcjonujących w ramach ZSIŚiM odbywa się w terminach podanych przez Ministra
Edukacji i Nauki oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. Wyniki tej rekrutacji
wprowadza do systemu elektronicznego po jej zakończeniu Przewodniczący lub
wyznaczony przez niego członek Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej ZSIŚiM.

9.

W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do
wybranych szkół w pierwszym terminie.

10. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.
11. Kandydaci do pięcioletniego Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 oraz Branżowej
Szkoły I stopnia nr 9 mogą składać wnioski o przyjęcie do więcej niż trzech wybranych
szkół ponadpodstawowych.
12. Pod pojęciem „szkoła ponadpodstawowa” w ZSIŚiM rozumie się pięcioletnie
Technikum Inżynierii Środowiska nr 13, Branżową Szkołę I stopnia nr 9 oraz IV Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych.

6
13. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w pięcioletnim Technikum
Inżynierii Środowiska nr 13 i Branżowej Szkole I stopnia nr 9 we wniosku wskazują
kolejno interesujące ich oddziały.
14. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń
potwierdza wolę podjęcia nauki.
15. Kandydaci do szkół ZSIŚiM w obrębie pięcioletniego Technikum Inżynierii Środowiska
nr 13 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 9 mają możliwość wyboru dowolnej liczby
oddziałów.
16. Informacje o kandydatach do pięcioletniego Technikum Inżynierii Środowiska nr 13
Branżowej Szkoły I stopnia nr 9 wprowadzają do Centralnej Bazy Danych tylko szkoły
objęte systemem rekrutacji elektronicznej.
17. Jeżeli kandydat pochodzi ze szkoły nieobjętej systemem rekrutacji elektronicznej, a jedna
ze szkół funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji jest
jego szkołą pierwszego wyboru, to wszystkie informacje jego dotyczące wprowadza do
Centralnej Bazy Danych Przewodniczący lub członek Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
18. Jeżeli pięcioletnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 lub Branżowa Szkoła I stopnia
nr 9 funkcjonujące w ramach ZSIŚiM jest szkołą pierwszego wyboru, uczeń składa do
niej wniosek o przyjęcie, który jest rejestrowany w sposób przyjęty w ZSIŚiM.
19. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły,
która wprowadziła jego dane do systemu.
20. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w pięcioletnim Technikum
Inżynierii Środowiska nr 13 i Branżowej Szkole I stopnia nr 9 funkcjonujących w
ramach ZSIŚiM są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał
zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
21. Kandydaci potwierdzający wolę nauki w pięcioletnim Technikum Inżynierii Środowiska
nr 13 oraz Branżowej Szkole I stopnia nr 9 dla młodocianych pracowników,
oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 20 powinni załączyć:
a)
b)

c)
d)
e)

f)

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w wybranym zawodzie, wymienionym w pkt. 1;
orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej, jeżeli kandydat posiada wadę słuchu, wzroku,
narządów ruchu lub inne schorzenia, jak również opinię poradni wymienionej wyżej
w przypadku, gdy posiada inne dysfunkcje;
kartę informacyjną;
wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;
umowę o pracę w celu realizacji zajęć praktycznych (praktycznej nauki zawodu)
zawartą z pracodawcą, jeżeli ubiega się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia
nr 9;
trzy fotografie (podpisane na odwrocie).
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22. Potwierdzeniem uzyskania przez kandydata tytułu finalisty konkursu szczebla
wojewódzkiego oraz ponadwojewódzkiego organizowanego przez Małopolskiego
Kuratora Oświaty jest wpis tego faktu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

ROZDZIAŁ II
SZKOLNA KOMISJA
REKRUTACYJNA.
JEJ SKŁAD I ZADANIA
1.Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do szkół Zespołu kieruje
Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Zespołu Szkół
Inżynierii Środowiska i Melioracji.
2.W skład SzKR przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkół funkcjonujących w
ramach Zespołu wchodzi co najmniej 3 nauczycieli Szkoły.
3.W skład Komisji, o której mowa w pkt.1 i 2 , wchodzą nauczyciele i pracownicy Zespołu
powołani Zarządzeniem nr 35/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska
i Melioracji, z dnia 02września 2020r.
4.Dyrektor Zespołu może dokonywać zmian w składzie SzKR, w tym zmiany osoby
wyznaczonej na jej przewodniczącego.
5.W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
a)
b)

Dyrektor Zespołu,
Osoby, których dzieci uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół
funkcjonujących w ramach Zespołu.

6.Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ustalanie zajęć edukacyjnych, z których oceny na świadectwie ukończenia
ośmioklasowej szkoły podstawowej są przeliczane na punkty;
podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji;
weryfikacja spełniania przez kandydatów warunków i kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym;
ustalenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych szkół funkcjonujących w
ramach Zespołu;
ogłoszenie, w terminach ustalonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, listy
kandydatów przyjętych do szkół Zespołu;
ustalenie listy uczniów przyjętych na podstawie wyników postępowania
kwalifikacyjnego;
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g)

sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

7.Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności:
a)
b)
c)

Datę posiedzenia SzKR,
Imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków SzKR obecnych na
posiedzeniu,
Informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.

8.Protokoły, o których mowa w pkt. 7 podpisuje Przewodniczący i członkowie SzKR.
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ROZDZIAŁ III
ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
DO SZKÓŁ ZESPOŁU
1.O przyjęciu kandydata do klas pierwszych:
a)

5 - letniego Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 (w zawodach: technik inżynierii
środowiska i melioracji, technik architektury krajobrazu, technik usług fryzjerskich,
technik ogrodnik, technik reklamy, technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej),
b) 3 – letniej Branżowej Szkoły I stopnia nr 9 dla młodocianych pracowników
w zawodzie fryzjer oraz ogrodnik:
- decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty,
z przeliczenia na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych
zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, a także za szczególne osiągnięcia kandydata potwierdzone
wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

2.Zajęcia edukacyjne, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej są
przeliczane na punkty:
a)

b)

c)

Technikum Inżynierii Środowiska nr 13:
zawód: technik inżynierii środowiska i melioracji:

język polski,

język obcy nowożytny,

matematyka,

geografia;
Technikum Inżynierii Środowiska nr 13:
zawód: technik architektury krajobrazu:

język polski,

język obcy nowożytny,

matematyka,

biologia;
Technikum Inżynierii Środowiska nr 13:
zawód: technik usług fryzjerskich:

język polski,

język obcy nowożytny,

matematyka,

plastyka;
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d)

e)

f)

Technikum Inżynierii Środowiska nr 13:
zawód: technik ogrodnik:

język polski,

język obcy nowożytny,

matematyka,

zajęcia techniczne;
Technikum Inżynierii Środowiska nr 13:
zawód: technik reklamy:

język polski,

język obcy nowożytny,

matematyka,

informatyka;
Technikum Inżynierii Środowiska nr 13:
zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

język polski,

język obcy nowożytny,

matematyka,

geografia;
g) Branżowa Szkoła I stopnia nr 9:
zawód: fryzjer:

język polski,

język obcy nowożytny,

matematyka,

plastyka;

3.Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z :

języka polskiego,

matematyki,
- mnoży się przez 0,35;
4.Wynik przedstawiony w procentach z:


języka obcego nowożytnego

- mnoży się przez 0,3.
5.Przeliczenie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na punkty odbywa się
w następujący sposób:
a)celujący
b)bardzo dobry
c)dobry
d)dostateczny
e)dopuszczający

-

18 pkt.
17 pkt.
14 pkt.
8 pkt.
2 pkt.

6.Kandydatom do pięcioletniego Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 oraz Branżowej
Szkoły I stopnia nr 9 funkcjonujących w ramach Zespołu, zwolnionym z obowiązku
przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem
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ósmoklasisty , na podstawie art.44zw ust.2 i art.44zz ust.2 ustawy o systemie oświaty,
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art.44zu ust.3
pkt.4 ustawy o systemie oświaty,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, według zasad ustalonych w § 13 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i
placówek.
7.Szczególne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, punktowane i mające wpływ na przyjęcie kandydatów do szkół wymienionych
w pkt. 1 lit. a, b, rozdz. III, to:
a)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
b)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.
c) 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 – 3pkt.

8.Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt.7
a – c, 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.,

12
9.Za świadectwo ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,świadectwo promocyjne
do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej
szkoły I stopnia z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt.
10.W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego
zakresu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 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
pkt.
11.W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
przyznaje się 3 pkt.
12.O przyjęciu kandydata do szkół ZSIŚiM wymienionych w pkt. 1, lit. a, b rozdz. III,
w przypadku, gdy liczba chętnych przekracza liczbę wolnych miejsc określoną limitem,
decyduje pozycja na liście układanej w systemie elektronicznym według sumy uzyskanych
przez kandydatów punktów.
13.Listy uczniów przyjętych do pięcioletniego Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 oraz
Branżowej Szkoły I stopnia nr 9 będą sporządzone w zależności od liczby punktów
uzyskanych przez kandydata – im większa liczba punktów, tym wyższe miejsce na liście.
Liczba przyjętych uwarunkowana jest liczbą miejsc, jaką dysponują poszczególne szkoły
Zespołu.
14.Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji w terminach określonych
Zarządzeniem nr 5/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r. oraz przez
Ministra Edukacji i Nauki.
15.O przyjęciu kandydata do czteroletniego IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
16.W przypadku, gdy liczba kandydatów do czteroletniego IV Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych będzie mniejsza niż ilość miejsc, Szkolna Komisja Rekrutacyjna zastrzega
sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
17.Nad działalnością Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej bezpośredni nadzór sprawuje Dyrektor
Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji.
18.W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Szkolnej Komisji
Rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do jednej ze szkół
funkcjonujących w ramach ZSIŚiM.
19.Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia do jednej ze
szkół funkcjonujących w ramach ZSIŚiM w terminie 3 dni od dnia wystąpienia rodzica
kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem wymienionym w pkt.18.
20.Uzasadnienie, o którym mowa w pkt.19, musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w
tym najniższą ilość punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punków, którą uzyskał
kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
21.Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora ZSIŚiM odwołanie
od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
Kraków, dnia 19 lutego 2021r.

