REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM AKADEMICKIM
PRZY MIĘDZYNARODOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE LOGISTYKI I TRANSPORTU
WE WROCŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Do szkoły są przyjmowani uczniowie, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej.
1. Przyjęcie do szkoły następuje na podstawie:
1) wyników egzaminu ósmioklasisty;
2) podania o przyjęcie z kwestionariuszem osobowym i zdjęciem;
3) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie,
wydanego zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół
ponadpodstawowych prowadzących kształcenie w zawodzie.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w punkcie 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ośmioklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka
polskiego, matematyki, języka obcego, geografii, informatyki;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez
inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, którzy zostaną
przyjęci do szkoły w pierwszej kolejności;
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
3. O przyjęciu do szkoły decyduje konkurs świadectw oraz wyniki egzaminu ośmioklasisty,
przy zachowaniu wymogów, o których mowa w punkcie 1.
4. Przyjęcie do szkoły następuje z chwilą wpisania na listę uczniów.
5. Nabór do szkoły następuje w terminie i na zasadach ustalonych przez Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty.
6. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostają ogłoszone na tablicy informacyjnej
w siedzibie szkoły oraz wysłane pocztą elektroniczną do kandydatów biorących udział
w rekrutacji w terminie ustalonym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu.
7. Nabór do szkoły następuje raz w roku.
8. Po wyznaczonym terminie rekrutacji, w uzasadnionych losowych przypadkach, o przyjęciu
kandydata do szkoły decyduje Dyrektor Szkoły, stosując następujące kryteria:
1) ocena co najmniej dobra z zachowania,
2) dobre wyniki w nauce.

Pod uwagę bierze się następujące oceny, które następnie przeliczane są jako punkty
do rekrutacji do Technikum Akademickiego przy MWSLiT we Wrocławiu:
- oceny z języka polskiego, matematyki,
- oceny z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora jako brane
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego kierunku:


technik informatyk – informatyka, język angielski;



technik logistyk – geografia, język angielski.

Oceny na punkty do Technikum Akademickiego są przeliczane w następujący sposób:
- celujący - 18 pkt
- bardzo dobry - 17 pkt
- dobry - 14 pkt
- dostateczny - 8 pkt
- dopuszczający - 2 pkt
Wyniki z egzaminu są przeliczane w następujący sposób:


1% - 0,2 pkt

W rekrutacji do technikum punkty dodatkowe można uzyskać za:
1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów.
2. Uzyskanie w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty:


tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów



tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów



tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

3. Uzyskanie w konkursie o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju
o zasięgu ogólnopolskim:
4. Uzyskanie w konkursie o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:


dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów



dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów



dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów



tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów



tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów



tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty

5. Wolontariat – 3 punkty

