REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH – r. szk. 2013/2014
Przyjęć do klas pierwszych dokonuje dyrektor szkoły na wniosek Komisji
Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej. Komisja dokonuje kwalifikacji kandydatów do:
1. Technikum
- w zawodzie technik informatyk
- w zawodzie technik pojazdów samochodowych
- w zawodzie technik handlowiec
- w zawodzie technik architektury krajobrazu
- w zawodzie technik ekonomista
- w zawodzie technik hotelarstwa
- w zawodzie technik rybactwa śródlądowego
- w zawodzie technik rolnik
2. Liceum ogólnokształcącego – klasa sportowa
- specjalizacja ogólnorozwojowa z elementami gier zespołowych
3. Zasadniczej Szkoły Zawodowej
- klasy wielozawodowe trzyletnie
4. Szkoły zaoczne dla dorosłych
trzyletnie liceum ogólnokształcące
dwuletnie studium policealne w zawodzie
o technik informatyk
(Zasady rekrutacji w szkołach dla dorosłych odbywają się według odrębnych przepisów)
O przyjęciu do szkół średnich decydują punkty rekrutacyjne pochodzące:
 50 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali
procentowej, zgodnie z zasadą:
liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki,
przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
języka obcego na poziomie podstawowym,
jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu,
podzielonej przez dziesięć;
b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa
sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

a)
-



40 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

-

10 punktów
8 punktów
6 punktów
4 punkty
0 punktów

– ocena: celujący,
– ocena: bardzo dobry,
– ocena: dobry
– ocena: dostateczny,
– ocena: dopuszczający.

Punkty nalicza się z czterech przedmiotów :
- technik informatyk : język polski, język obcy, matematyka, informatyka
- technik pojazdów samochodowych : język polski, język obcy, matematyka, fizyka
technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik handlowiec : język polski,
język obcy, matematyka, geografia

-technik rybactwa śródlądowego : język polski, język obcy, matematyka, biologia
- technik rolnik : język polski, język obcy, matematyka, biologia
- technik architektury krajobrazu: język polski, język obcy,
matematyka, biologia.
- Liceum Ogólnokształcące – klasa sportowa (specjalizacja ogólnorozwojowa z elementami gier
zespołowych): język polski, język obcy, biologia, wychowanie fizyczne
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa: język polski, język obcy, matematyka, geografia.

-

10 punktów za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum
zwłaszcza :
ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem -2 pkt
udział w przedmiotowych konkursach co najmniej na szczeblu wojewódzkim
( 1 konkurs –2 pkt, 2 konkursy – 4 pkt, 3 konkursy i więcej – 5 pkt )
osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym
– 1 osiągnięcie –1pkt, 2 i więcej-2 pkt.
inne udokumentowane osiągnięcia 1pkt

Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej młodocianych pracowników przyjmowani są
kandydaci, z którymi zakład pracy, rzemieślnik lub osoba prowadząca działalność gospodarczą,
handlową lub usługową podpisze umowę o naukę zawodu.
Przyjmowanie deklaracji przystąpienia do próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy
sportowej Liceum Ogólnokształcącego odbywa się w terminie od 18 marca 2013 – 27 marca
2013. Próby sprawności fizycznej dla kandydatów klasy sportowej zostaną przeprowadzone w
dniu - 18 kwietnia 2013 roku.
Kandydaci do klasy sportowej powinni posiadać:
- bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
zgodnie z odrębnymi przepisami;
- zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję
rekrutacyjno-kwalifikacyjną,
- pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz
osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym
ustalono indywidualny program lub tok nauki;
c) 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.
Dodatkowymi kryteriami różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby
punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w ust. 2 są:
a) łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym;
b) ocena zachowania;
c) liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym zbieżny z kierunkiem
kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale;

d) średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia
gimnazjum.
Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.
Przyjmowanie podań kandydatów do wszystkich typów szkół odbywa się w terminie od 15 kwietnia
do 26 kwietnia 2013 r. Ewentualne przenoszenie podań do innej szkoły odbywa się w terminie
od 25 czerwca 2013 do 27 czerwca 2013 r.
-

-

-

Wymagane dokumenty:
podanie z zaznaczonym typem szkoły, szkołą drugiego wyboru,
kopia świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego poświadczona przez dyrektora
gimnazjum, które kandydat ukończył (w terminie 28 czerwca – 01 lipca 2013r. do godz.15.00),
dwie fotografie,
kandydaci do klasy sportowej opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzający
bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej, oraz pisemną zgodę rodziców.
kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów, ( dotyczy kandydatów
ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i szkoły zawodowej ) ,
kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają
posiadane orzeczenia kwalifikacyjne poradni psychologiczno-pedagogicznej,
kandydaci- laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia
wydane przez komisje konkursowe,
kandydaci do ZSZ do kompletu dokumentów dołączają „zaświadczenie o przyjęciu
na praktyczną naukę zawodu” , podpisane przez przyszłego pracodawcę

Szkolny punkt informacyjny czynny codziennie od godz. 10:00 do 15:00 w sekretariacie szkoły.
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych nastąpi 2 lipca 2013 do godz.13:30 .
Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkół obowiązani są potwierdzić
wolę podjęcia nauki w szkole w terminie do 4 lipca 2013 r. do godz. 12:00, przedkładając oryginały
świadectw.
Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół 5 lipca 2013 r. godz. 12:00.
W przypadku wolnych miejsc zostanie przeprowadzony drugi nabór, tylko na podstawie oryginałów
świadectw.
Ogłoszenie list kandydatów drugiego naboru 9 lipca 2013 r. do godz. 10:00.

