
Regulamin rekrutacji 

 

na rok szkolny 2019/2020 

do 3-letniego i 4-letniego Technikum Lotniczego  ZDZ 

w Katowicach 

 

Podstawa prawna  
  

    Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 28 

stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 

dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego 

liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej 

szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe oraz Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 

  

Sposób rekrutacji 
  

           Szkoła prowadzi w roku szkolnym 2019/2020 nabór do czteroletniego i 

trzyletniego technikum na następujące kierunki: 

  

- Technik awionik  

- Technik eksploatacji portów i terminali 

 -Technik mechatronik  

- Technik lotniskowych służb operacyjnych  

- Technik informatyk z innowacją e-sportową 

 

            Do  4-letniego Technikum Lotniczego ZDZ uczęszczają uczniowie będący 

absolwentami gimnazjum, a do 5-letniego Technikum Lotniczego ZDZ uczęszczają 

uczniowie będący absolwentami szkół podstawowych. 

Szkoła zastrzega sobie prawo nie przyjęcia kandydata z oceną naganną lub 

nieodpowiednią z zachowania. 

 

Zasady punktacji 

 

1. Przy rekrutacji bierze się pod uwagę: 

– oceny uzyskane w gimnazjum lub w szkole podstawowej z języka polskiego 

 i trzech innych zajęć edukacyjnych (z niżej wymienionych), ustalonych dla 

poszczególnych oddziałów, 

– szczególne osiągnięcia ucznia. 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do osiągnięcia 



Osiągnięcia  
Punktacja 

maksymalna 

Punkty za oceny na świadectwie                                

(4 przedmioty)  

 

 

Maksymalna ilość pkt 

do uzyskania to 72 pkt 

 

Maksymalna punktacja 

ocen- ocena celująca 18 

pkt   

 

           celujący-18 pkt   

bardzo dobry – 17 pkt  
  

dobry – 14 pkt  
  

dostateczny – 8 pkt  
  

dopuszczający- 2 pkt  
  

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem  7 punktów  
 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w 

charakterze wolontariusza (wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły)  

3 punkty  
 

Uzyskanie wysokich miejsc nagradzanych lub 

uhonorowanych zwycięskim tytułem w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, będących 

konkursem o zasięgu: ogólnopolskim, 

ponadwojewódzkim, wojewódzkim i powiatowym, 

organizowanym przez kuratora oświaty oraz inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

18 punktów  
 



międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, 

powiatowym (wg §6 rozporządzenia MEN), 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej  

Egzamin gimnazjalny: liczba punktów możliwych 

do uzyskania za egzamin przeprowadzony w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 punktu za 

każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów 

za każdy przedmiot: – języka polskiego, – historii i 

wiedzy o społeczeństwie, – matematyki, – 

przedmiotów przyrodniczych, – języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym  

Egzamin ósmoklasisty: przeliczanie na punkty 

wyników egzaminu ósmoklasisty przedstawionego w 

procentach z: – języka polskiego, matematyki, – 

mnoży się przez – 0,35 – języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży 

się przez – 0,3  

 

 

 

 

 

100 punktów  

 

Łącznie  200 punktów  
 

 

 

 

Kierunki kształcenia: 

 

 Przedmiot 
I 

Przedmiot 
II 

Przedmiot 
III 

Przedmiot 
IV 

Technik 
awionik 

J. polski Matematyka J. angielski Jeden z 
przedmiotów 
z najwyższą 
oceną na 
świadectwie 
(fizyka, 
geografia, 
informatyka)  



Technik 
mechatronik 

J. polski Matematyka J. angielski Jeden z 
przedmiotów 
z najwyższą 
oceną na 
świadectwie 
(fizyka, 
geografia, 
informatyka)  

Technik 
informatyk 

J. polski Matematyka J. angielski Jeden z 
przedmiotów 
z najwyższą 
oceną na 
świadectwie 
(fizyka, 
geografia, 
informatyka)  

Technik 
lotniskowych 
służb 
operacyjnych 

J. polski Matematyka J. angielski Jeden z 
przedmiotów 
z najwyższą 
oceną na 
świadectwie 
(drugi język 
obcy, 
geografia, 
informatyka) 

Technik 
eksploatacji 
portów i 
terminali 

J. polski Matematyka J. angielski Jeden z 
przedmiotów 
z najwyższą 
oceną na 
świadectwie 
(drugi język 
obcy, 
geografia, 
informatyka)  

 

 

  

Postanowienia 

 

1. Dyrektor Technikum Lotnicze ZDZ decyduje o przyjęciu kandydata do klasy 

pierwszej Technikum w przypadku, gdy uczeń powraca z zagranicy, 

 

2. W przypadku dokonania pełnego naboru decyzją Dyrektora Szkoły zostaje 

ogłoszony termin zakończenia naboru do klasy pierwszej (po zakończeniu 

obligatoryjnych przyjęć do klas pierwszych).  

 

3. Dyrektor Technikum ponadto: 

 ogłasza dodatkowy termin rekrutacji dla kandydatów, którzy przystąpili do 

egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty w późniejszym 

terminie, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami 

 przedłuża termin składania podań o przyjęcie do klasy pierwszej i 

wyznacza termin dodatkowej rekrutacji w przypadku niedokonania 

pełnego naboru do klasy pierwszej 



 zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów, warunków i 

wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów o terminie ogłoszenia 

listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz o obowiązku potwierdzenia 

woli podjęcia nauki w danym typie szkoły 

4. Listy uczniów przyjętych do Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach  podaje 

się  do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń. 

5. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, którzy ukończyli 

szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, 

przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa 

(zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego 

wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni 

kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 

6. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają 

obowiązkowi nauki zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) mogą 

uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych w niniejszej decyzji. 

 

 

Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących w 

scentralizowanej rekrutacji elektronicznej 

1. Kandydat  do  młodzieżowych  szkół  ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych  

na  podbudowie  gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech 

szkół 

2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w 

szkole pierwszego wyboru 

3. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną przez dyrektora 

gimnazjum/szkoły podstawowej, który ukończył, kopię świadectwa ukończenia 

gimnazjum opatrzoną numerem „1” oraz potwierdzoną przez dyrektora 

gimnazjum, które ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego opatrzoną numerem „1” lub kopię świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej. 

4. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej 

szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych 

wyników egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty. 

5. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 4 jest 

jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy 

uczniów. 



6. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora 

odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez 

dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej odbywa się w 

terminach określonych w ustawie o systemie oświaty 

7. Rekrutacja do Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 

Katowicach odbywa się na bieżąco poprzez dokumenty obowiązujące w szkole 

(podanie o przyjęcie do szkoły oraz umowę o świadczenie usługi edukacyjnej). 

Ponadto bierzemy udział w rekrutacji elektronicznej. 

 

Termin Wydarzenie 

13 maja 2019r.- 25 czerwca 2019r.                                                                           Złożenie wniosku o przyjęcie do 

szkoły wraz z dokumentami  

21 czerwca 2019r.-25 czerwca 

2019r. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły o  świadectwo ukończenia szkoły 

oraz o zaświadczenie o wynikach 

egzaminu zewnętrznego 

Do 28 czerwca 2019r.  Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków 

poświadczonych w oświadczeniach, 

w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności związanych z 

ustaleniem tych okoliczności 

 

 

 

Do 15 lipca 2019r. Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym ustalonych 

przez wójta (burmistrza lub 

prezydenta) okoliczności wskazanych 

w oświadczeniach                                                            

 

 

 

 

 

 

16 lipca 2019r. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 



Od 16 lipca 2019r. do 18 lipca 

2019r.  

Wydanie przez szkołę prowadzącą 

kształcenie skierowania na badania 

lekarskie 

 

 

  

Od 16 lipca 2019r. do 24 lipca 

2019r.  

Potwierdzenie przez rodzica albo 

kandydata pełnoletniego woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia 

świadectwa ukończenia szkoły i 

zaświadczenie o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do szkoły, a w przypadku 

szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe- także orzeczenia 

lekarskiego, o którym mowa w art. 

134 ustawy Prawo oświatowe 

25 lipca 2019r.  Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych  

Od 26 lipca 2019r.  Rekrutacja uzupełniająca, która jest 

uzależniona od ilości wolnych miejsc 

 

Wykaz  dokumentów składanych przez kandydata zakwalifikowanego do Technikum 

Lotniczego ZDZ: 

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej 

- oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu  

-3 podpisane fotografie legitymacyjne 

- wpisowe w wysokości 50 zł 

- umowę wstępną podpisaną prze rodzica lub opiekuna prawnego 

Dokumentację należy składać w przezroczystej koszulce 

 

 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 dostępne są:  

w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej: 

http://www.technikum.lotnicze.zdz.pl/ oraz  w informatorach o szkole. 

 

Sekretariat czynny jest w godzinach 7.00 -15.00 telefon 032 353 01 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.technikum.lotnicze.zdz.pl/


 


