Technikum Technologii Wojskowych
ul. Legionów 30, 43-300 Bielsko-Biała
www.szkolakadetow.pl
REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020
§1
Etap I postępowania rekrutacyjnego:
1. Złożenie podpisanego formularza zgłoszeniowego. Formularz dostępny na stronie www.szkolakadetow.pl.
2. Odbycie rozmowy rekrutacyjnej w terminie od 26.11.2018 r. do 10.06.2019 r. z przedstawicielem szkoły.
3. Dokonanie wpłaty wpisowego w terminie 3 tygodni od daty rozmowy rekrutacyjnej. W wypadku gdy termin wpłaty
przekraczałby datę 10.06.2019 r. wpisowe należy wpłacić niezwłocznie.
Teraz oficjalnie jesteś kandydatem na ucznia Szkoły Kadetów.
§2
Etap II postępowania rekrutacyjnego:
Do dnia 28.06.2019 r. złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej,
- oryginał zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej.
- kartę zdrowia,
- 3 zdjęcia legitymacyjne ( podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

§3
Kryteria przyjęcia do szkoły:
- pozytywny wynik rozmowy rekrutacyjnej z przedstawicielem szkoły,
- spełnienie warunków określonych w §1,
- do klas z rozszerzoną matematyką oraz informatyką co najmniej dobra ocena z tych przedmiotów na świadectwie ukończenia
szkoły,
- co najmniej dobra ocena zachowania na świadectwie ukończenia szkoły,
- elementem wyróżniającym kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym są udokumentowane osiągnięcia naukowe, sportowe
i inne.
§4
1. Informacja o przyjęciu do szkoły będzie dostępna w sekretariacie szkoły w dniu 04.07.2019r.
2. O kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń oraz spełnienie warunków zawartych w regulaminie rekrutacji.
3. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje: Organ Prowadzący Szkołę, Dyrekcja Szkoły.
4. Wpisowe do szkoły wynosi 200 zł /opłata jednorazowa/.Część wpisowego przeznaczona jest na pakiet startowy dla każdego
ucznia, czyli koszulka, nieśmiertelnik, oznakowanie munduru.
5. Wpisowe podlega zwrotowi w wypadku rezygnacji z postępowania rekrutacyjnego w terminie do 10.06.2019r. lub w wypadku
gdy kandydat nie został zakwalifikowany na ucznia szkoły. W innym wypadku nie podlega zwrotowi.
6. Wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły: 75 1090 1665 0000 0001 2085 8730
Bank Zachodni WBK. W tytule przelewu należy wpisać: wpisowe oraz imię i nazwisko kandydata.
7. Ostateczny podział na klasy, języki, rozszerzenia oraz podpisanie umowy o świadczenie usług oświatowych ze szkołą
nastąpi na zebraniu organizacyjnym. Dokładna data zebrania zostanie podana w dniu 04.07.2019r.
§5
1. Opłata miesięczna za naukę zgodnie z tabelą.
Średnia ocen

Wysokość czesnego

5,0 i wzwyż

50 zł

od 4,75 do 4,99

120 zł

od 4,5 do 4,74

190 zł

od 3,51 do 4,49
do 3,50

290 zł
350 zł

2. Wysokość czesnego w klasie pierwszej w pierwszym semestrze nauki ustalana jest na podstawie średniej ocen uzyskanej
na świadectwie ukończenia szkoły.
§6
Szkoła Kadetów nie uczestniczy w elektronicznym procesie rekrutacji Vulkan.
§7
Wszelkie decyzje w sprawach nieunormowanych w regulaminie rekrutacji podejmuje Organ Prowadzący, Dyrektor Szkoły.

