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1. Planowane kierunki kształcenia w TZN - Technikum Nr 2  
 
   technik elektronik 
    technik elektryk  
    technik informatyk 
    technik mechanik  
    technik reklamy 
    technik automatyk 

technik programista  
technik robotyk – NOWOŚĆ !!! 

 
2. Terminy rekrutacji 
 
Od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  
(do szkoły należy dostarczyć podanie wydrukowane z systemu lub złożyć wniosek poprzez elektroniczny 
system rekrutacji) . 
 
Od 24 czerwca do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 
ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
 
20 lipca 2022r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
 
Od  16 maja do 25 lipca 2022r. – Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na 
badania lekarskie. 
 
Od  21 lipca 2022 do 28 lipca 2022r. do godz. 15.00 - Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna 
prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły,  zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego i zaświadczenia lekarskiego o ile nie 
zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W przypadku szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia 
odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym 
dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci 
papierowej lub elektronicznej w terminie do 25 lipca 2022r. w postępowaniu rekrutacyjnym lub do  
12 sierpnia 2022r. w postępowaniu uzupełniającym. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi 
szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022r. Niezłożenie 
w tym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania 
nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty. 
 
 

ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO TECHNICZNYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
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29 lipca 2022r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.  
 
Do 19 sierpnia 2022r.  – Trwa rekrutacja uzupełniająca.  
 
 
3. We wszystkich klasach bierze się pod uwagę oceny z egzaminu oraz następujących przedmiotów  
                        - język polski 
                        - matematyka 
                        - język obcy, fizyka, lub informatyka - (najwyższa ocena) 
                        - technika lub plastyka - (najwyższa ocena) 
 
4. Szczegółowe zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne     
    osiągnięcia 
 

    Oceny z przedmiotów wymienionych wyżej przeliczane są na punkty następująco: 
            - dopuszczający   2 punkty 
            - dostateczny       8 punktów 
            - dobry                 14 punktów 
            - bardzo dobry    17 punktów 
            - celujący             18 punktów 
 
5. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu zewnętrznego 

  
- język polski                            0,35 punktu za każdy uzyskany procent 
- matematyka                          0,35 punktu za każdy uzyskany procent 
- język obcy nowożytny          0,3   punktu za każdy uzyskany procent 
 
 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminem ósmoklasisty przelicza się na 
punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej 
 

Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych 
 
 język polski,                   celujący                   35 punktów 
            matematyka                   bardzo dobry         30 punktów 
                                                      dobry                       25 punktów 
                                                      dostateczny            15 punktów 
                                                      dopuszczający        10 punktów 
  
język obcy nowożytny            celujący                     30 punktów 
    bardzo dobry            25 punktów 
    dobry                          20 punktów 
    dostateczny               10 punktów 
    dopuszczający            5 punktów    
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 6. Punkty dodatkowe 

-  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów. 

-  Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, przyznaje się -  

    3 punkty.  
 

-  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

    przez kuratorów oświaty: 

  a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt 

  b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt 

  c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego   5 pkt 

-  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo   

   turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  

 a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym     

      planem nauczania szkoły artystycznej   10 pkt 

 b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

      planem nauczania szkoły artystycznej    4 pkt 

 c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym    

      planem nauczania szkoły artystycznej    3 pkt 

-  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

   kuratora oświaty 

 a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  10 pkt 

 b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  7 pkt 

 c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego   5 pkt 

 d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  7 pkt 

 e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  5 pkt 

 f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego    3 pkt 

-  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub 
  wojewódzkim 
 a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  
      objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  10 pkt 
 b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych    
      nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  7 pkt 
 c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych   
     nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  5 pkt 
 d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym  
      planem nauczania szkoły artystycznej  7 pkt 
 e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  nieobjętych ramowym 
      planem nauczania szkoły artystycznej  3 pkt 
 f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym  
     planem nauczania szkoły artystycznej   2 pkt 

http://tzndg.edu.pl/


   TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE 
               ul. Emilii Zawidzkiej 10; 41- 300 Dąbrowa Górnicza 

                             tel./fax  (32)262-43-13; (32)262-53-10 
                               sekretariat@tzndg.eu;  http://tzndg.edu.pl/ 

 

 

-  Uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych    
    przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 
 a) międzynarodowym  4 pkt 
 b) krajowym                   3 pkt 
 c) wojewódzkim            2 pkt 
 d) powiatowym             1 pkt 

 

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 

 

7. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z otrzymaną sumą 
punktów 
 

-  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą przyjmowani kandydaci z problemami zdrowotnymi, 
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

-  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub 
jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania 
rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

 1) wielodzietność rodziny kandydata 
 2) niepełnosprawność kandydata 
 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą 
 

Wymienione kryteria mają jednakową wartość. 
 

8. Wymagane dokumenty: 

  - 2 zdjęcia podpisane (data ur., imię i nazwisko , PESEL, pierwsza preferencja) 

  - Zgłoszenie (podanie) absolwenta szkoły  

  - Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

  - Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 

  - Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 

    (Skierowanie na badania lekarskie wydaje szkoła) 
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  - Udokumentowane osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych lub potwierdzenie    

    wolontariatu (jeżeli kandydat takowe posiada)  

 

9. Dodatkowe informacje: 

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami można złożyć: 
 1) osobiście w szkole (wniosek papierowy): Komisja Rekrutacyjna pawilon A (wejście boczne) lub  
      sekretariat uczniowski pawilon B  w godzinach od 8.30 do 14.30  
 2) elektronicznie na adres rekrutacja@tzndg.edu.pl  w formie skanu, 
 3) elektronicznie za pomocą systemu naboru elektronicznego (z podpisem profilem zaufanym) 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wyniki postępowania 

rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych  

i nieprzyjętych) mogą być podane do publicznej wiadomości także na stronie internetowej szkoły. 

Link do strony systemy naboru elektronicznego, w którym kandydat zakłada konto, uzupełnia swoje dane 

i generuje WNIOSEK o przyjęcie do wybranej szkoły ponadpodstawowej 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html 

 

Podstawa prawna: 

● Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

● Rozporządzenie 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). 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) 
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