ПРАВИЛА НАБОРУ
до Технікуму Наук Сучасних TERRA NOVA у Вроцлаві
на 2021/2022 навчальний рік

Правова підстава:
§1
Набір до Технікуму Наук Сучасних TERRA NOVA у Вроцлаві здійснюється
на підставі Статуту Технікуму.
§2
Учні початкових шкіл, які отримають свідоцтво про закінчення
восьмирічної початкової школи в поточному навчальному 2020/2021 році*,
а також іноземні учні, відповідно до положень законодавства у цій галузі,
можуть подати заяву про прийом до Технікуму Наук Сучасних TERRA
NOVA.

Загальна інформація:
§3
1. Кандидат подає заяву про зарахування через веб-сайт Технікуму або в
секретаріаті Технікуму і очікує призначення дати і часу співбесіди.
2. У 2021/2022 навчальному році набір до перших класів планується за
наступними напрямками:
- Технік інформатик;
- Технік програміст;
- Технік бухгалтерії;
- Технік економіст;
Технікум залишає за собою право починати навчання за обраними
Технікумом напрямками, напрямками з найбільшою кількістю кандидатів.

3. У першому класі Технікуму всі обов'язкові предмети вивчаються
відповідно до основної навчальної програми для технікумів і базисним
навчальним планом.
4. У технікумі також дозволяється викладати українську мову, відповідно
до освітнього права Польщі та за Законом від 6 січня 2005 року, Про
національні та етнічні меншини і регіональну мову (Dz. U. z 2017r. poz. 832);
5. У технікумі можуть бути створені підготовчі відділення, зазначені в ст. 4
пункт 13 Закону про освіту від 16 грудня 2016 року (t.j. Dz.U. z 2020 r., Poz.
910 z późn. Zm.);
6. При наявності кількох претендентів на одне місце Технікум може
провести додатковий вступний іспит.
7. Документи для подачі до Технікуму:
а) оригінал свідоцтва про закінчення початкової школи разом з оригіналом
результатів іспиту за восьмий клас **,
б) в разі кандидатів із захворюваннями слуху, зору, органів руху і іншими
захворюваннями - довідку уповноваженого державою психологопедагогічного консультаційного центру, або уповноваженого державою
спеціалізованого консультаційного центру,
в) інформаційна картка - заява про прийом,
г) медична карта ***,
д) 2 фотографії (підписані ім'ям і прізвищем на звороті разом з датою
народження).

Підрахунок пунктів і докладні правила прийому:
§4
1. Список кандидатів, які втупають до перших класів Технікуму,
визначається на підставі:
а) результатів, зазначених у свідоцтві про закінчення VII класу (середнє
значення за всіма оцінками без предметів: релігія і етика), з особливим
наголосом на результати, отримані з основних предметів,

б) підсумкова оцінка поведінки, отримана в VII класі,
в) інші наукові, спортивні, художні досягнення, волонтерство
г) контрольна співбесіда.
2. Лауреати та фіналісти загальнопольських предметних олімпіад і
переможці обласних і міжобласних (воєводських і міжвоеводскіх) змагань,
програма яких охоплює або розширює зміст основної навчальної програми,
принаймі по одному предмету, приймаються позачергово в межах доступної
кількості місць для прийому.
3. У разі великого числа кандидатів, які отримають однакові результати,
може бути проведений додатковий вступний іспит, у формі практичного
завдання, з інформатики, для кандидатів на напрямки: технік інформатик і
технік програміст, і з математики, для кандидатів на напрямки: технік
бухгалтерії і технік економіст

Прийом до Технікуму і оголошення результатів набору:
§5
1. Набір до Технікуму відбувається в наступні дні: 25 березня - 31 травня
2021 року, а результати набору будуть оголошені 16 червня 2021 року.
2. Кандидат, що подає заявку на зарахування до Технікуму, зобов'язаний
слідувати наведеним нижче графіком:
а) З 25 березня 2021 року по 31 травня 2021 року заповніть та надішліть
заяву
про
прийом
до
Технікуму,
доступне
на
сайті
www.terranova.edu.pl/technikumpl.
б) Після розгляду заявок Технікум зв'яжеться з кандидатом для організації
співбесіди.
У зв'язку з пандемією COVID-19 співбесіди можуть проводитися онлайн.
в) На співбеседу кандидат повинен принести:
- свідоцтво про закінчення 7 класу початкової школи ****,

- можливі свідоцтва про волонтерство, документи, що підтверджують
спортивні, художні та наукові досягнення.
г) Технікум проінформує кандидата / батька / опікуна по телефону або
електронній пошті, про успішне проведення співбесіди і про можливість
підписання умови.
д) від імені учня Батько або Законний Опікун підписує договір про
навчання, і оплачується вступний внесок в розмірі 300 злотих.
е) З 25 червня 2021 по 30 червня 2021 р кандидат зобов'язаний надати:
- Оригінал свідоцтва про закінчення початкової школи
- Медична картка
- 2 фото на документи, 3х4 або 3,5 х 4,5 не має значення
Довідку
уповноваженого
державою
психолого-педагогічного
консультаційного центру або уповноваженого державою спеціалізованого
консультаційного центру, для учнів з проблемами опорно-рухового апарату,
візуальними, слуховими, або іншими проблемами зі здоров'ям.
є) з 9 по 15 липня 2021 р кандидат зобов'язаний надати довідку про результат
іспитів за восьмий клас.
ж) від 16.06.2021, в разі появи вільних місць, буде проведено додатковий
набір.
з) На початку вересня учень приступає до навчання.
и) У разі відмови від навчання до 01.09.2021, вступний внесок буде
повернено.

3. Рішення Приймальної Комісії Технікуму може бути оскаржене в
письмовій формі, на ім'я директора Технікуму, і подано до секретаріату
Технікуму, в день оголошення списку зарахованих. Апеляція буде
розглянута протягом 7 днів.

Примітки для іноземців, які бажають вступити до Технікуму з-за кордону, і на підставі документів
про освіту, виданих не польською системою освіти:

* Учні початкових шкіл, які отримають свідоцтво про закінчення восьмирічної початкової школи в
поточному навчальному 2020/2021 році, для таких іноземців слід інтерпретувати так: учні восьмих класів
з-за кордону Польщі, якщо восьмий клас не є випускним, а так же учні восьмих і дев'ятих класів, якщо ці
класи є випускними.
** Оригінал свідоцтва про закінчення восьмого класу початкової школи разом з оригіналом
результатів іспиту за восьмий клас, для таких іноземців слід інтерпретувати так, учні восьмих класів з-за
кордону Польщі, якщо восьмий клас не є випускним, надають табель або будь-який інший документ, що
підтверджує закінчення восьмого класу, разом з результатами іспитів, учні восьмих і дев'ятих класів, якщо
ці класи є випускними, надають свідоцтво, атестат, або інший документ про отримання неповної, базової,
незакінченої середньої освіти, з терміном навчання не менше восьми років, починаючи з першого класу,
плюс оригінал перекладу вищевказаного документа на польську мову, виконаного польським присяжним
перекладачем.
*** Медична карта, для таких іноземців слід інтерпретувати так, медична довідка з країни кандидата
із зазначенням всіх щеплень, перекладена на польську мову, польським присяжним перекладачем.
**** Свідоцтво про закінчення 7 класу початкової школи, для таких іноземців слід інтерпретувати так,
табель або будь-який інший документ, що підтверджує закінчення сьомого класу, разом з результатами
іспитів, перекладений на польську мову, польським присяжним перекладачем.

