


1A
Technik realizacji nagrań

Technik realizacji nagłośnień

0,5 oddziału

0,5 oddziału

1B
Technik informatyk

Technik programista

0,5 oddziału

0,5 oddziału



Przedmioty ogólne we wszystkich klasach



Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

AUD.08. Montaż dźwięku
 wykonywanie montażu materiału dźwiękowego;
 przetwarzanie i archiwizacja materiału dźwiękowego;

AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych
 rejestrowanie materiału dźwiękowego;
 wykonywanie postprodukcji materiału dźwiękowego;
 wykorzystanie systemu MIDI





Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

AUD.06. Obsługa sceny
 konfigurowanie systemów scenicznych; 
 obsługiwanie systemów scenicznych;

AUD.07. Realizacja nagłośnień
 konfigurowanie systemów nagłośnieniowych; 
 obsługiwanie systemów nagłośnieniowych.





Rozszerzenie:

- fizyka

Języki:

- angielski

- hiszpański



Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, 
urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi;
 tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych;
 programowanie aplikacji internetowych;
 tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią;

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami 
internetowymi oraz bazami danych
 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych;
 programowanie aplikacji internetowych;
 tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią;





Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami 
internetowymi oraz bazami danych
 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych;
 programowanie aplikacji internetowych;
 tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią;

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
 projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji 
webowych;
 projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych;
 projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych.





Rozszerzenia:

- matematyka

Języki:

- angielski

- niemiecki



Rekrutacja odbywa się przez 

Elektroniczny system rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych

warszawa.edu.com.pl





Kandydaci:

 ze szkół warszawskich 

- konta w systemie mają utworzone przez szkołę,

- oceny ze świadectwa i wyniki z egzaminów mają 

wprowadzone przez szkołę,

 ze szkół spoza Warszawy

- sami tworzą konta w systemie rekrutacji,

- sami wprowadzają oceny i osiągnięcia ze 

świadectwa oraz wyniki egzaminów.



System przelicza wyniki na punkty



W systemie rekrutacji

Kandydat może wybrać dowolną liczbę 
szkół prowadzonych przez m.st. 
Warszawa lub objętych elektronicznym 
systemem naboru, a w nich dowolną 
liczbę oddziałów



W systemie rekrutacji

Listę wybranych oddziałów kandydaci 
układają w kolejności od najbardziej 
do najmniej preferowanych



W systemie rekrutacji

Wydrukowany i podpisany wniosek 
składany jest TYLKO w szkole 
pierwszego wyboru (jest to szkoła, 
której oddział jest na 1. miejscu listy)



W systemie rekrutacji

W okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w 
tym wymagane załączniki, można 
składać elektronicznie na adres e-mail

rekrutacja@technikumpolna.pl



W systemie rekrutacji

System rekrutacyjny porządkuje listę 
kandydatów od najwyższego do 
najniższego wyniku i zamyka listę po 
wyczerpaniu wolnych miejsc.



W systemie rekrutacji

Na liście są kandydaci także z innych 
preferencji, nie tylko 1., jeżeli nie 
zakwalifikowali się oni do oddziałów, 
które umieścili wyżej na liście

Liczy się liczba punktów, nie numer 
preferencji.  



W systemie rekrutacji

System przydziela kandydata tylko do 
jednego oddziału z wybranej listy 
preferencji lub żadnego kierunku 
jeżeli na każdej preferencji byli 
kandydaci z większą liczbą punktów.



Próg punktowy

Najniższa liczba punktów, która 
umożliwia znalezienie się na liście 
zakwalifikowanych nazywana jest 
progiem punktowym.

Jest on ustalany w danej rekrutacji.



Klasa:
najniższa liczba 

punktów

1C
Technik informatyk (ang-hisz) 141.75

Technik informatyk (ang-niem) 143.4

1D
Technik realizacji nagrań (ang-hisz) 145.55

Technik realizacji nagłośnień (ang-niem) 134.05

1E
Technik programista (ang-hisz) 152.4

Technik programista (ang-niem) 149.4



Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych

System generuje szkole listę 
kandydatów zakwalifikowanych

Rodzice zakwalifikowanych kandydatów 
potwierdzają wolę przyjęcia przez 
złożenie oryginałów świadectwa i 
wyników egzaminu



Pozostałe dokumenty 

zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu,

trzy podpisane fotografie,

kwestionariusz osobowy ucznia
dostępne na stronie szkoły



Rekrutacja uzupełniająca

W tej rekrutacji odstąpiono 
od przeprowadzania postępowania 
uzupełniającego. 

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci 
w postępowaniu rekrutacyjnym, będą 
przyjmowani do tych szkół na 
podstawie decyzji dyrektora placówki



BADANIA LEKARSKIE 

Warunkiem przyjęcia do technikum jest 
posiadanie zaświadczenia o braku 
przeciwskazań do nauki w danym zawodzie 
wydane przez lekarza medycyny pracy 

Badania wykonuje się po otrzymaniu 
skierowania ze szkoły 

Brak zaświadczenia oznacza brak możliwości 
podjęcia kształcenia w zawodzie





Pytania do rekrutacji prosimy 
kierować na maila 

rekrutacja@technikumpolna.pl




