Od 23 IV 2018r. od godz. 9.00 do 11 VI 2018r. do
godz. 15.00 – składanie dokumentów do wybranych
szkół. W przypadku, gdy gimnazjum nie jest objęte
systemem elektronicznym, kandydaci składają podanie
wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
Łączna liczba punktów – 200
1.
2.

Łączna liczba punktów – 200

100 pkt. – egzamin gimnazjalny
100 pkt:
a) punktowanie ocen na świadectwie – 80 pkt.

cel - 20pkt.; bdb - 16pkt.; db - 12pkt.; dst - 8pkt.; dop - 2pkt.

T nr 3 – zawód:
t. informatyk
T nr 3 – zawód:
III LO – klasa:
t.„e-sportowa”
informatyk
T nr 3 – zawody:
t. ekonomista
t. obsługi turystycznej
t. handlowiec
t. organizacji reklamy

Od 23 IV 2018r. od godz. 9.00 do 11 VI 2018r. do
godz. 15.00 – składanie dokumentów do wybranych
szkół. W przypadku, gdy gimnazjum nie jest objęte
systemem elektronicznym, kandydaci składają podanie
wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.











1.
2.

100 pkt. – egzamin gimnazjalny
100 pkt:
a) punktowanie ocen na świadectwie – 80 pkt.

cel - 20pkt.; bdb - 16pkt.; db - 12pkt.; dst - 8pkt.; dop - 2pkt.

język polski
matematyka
fizyka
informatyka

T nr 3 – zawód:
t. informatyk

III LO – klasa:
„e-sportowa”

język polski
język obcy
matematyka
geografia

T nr 3 – zawody:
t. ekonomista
t. obsługi turystycznej
t. handlowiec
t. organizacji reklamy

b) szczególne osiągnięcia – 20 pkt. przy czym:
I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 5 pkt.,
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty na podstawie zawartych porozumień: 10, 7 lub 5 pkt,
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem
o zasięgu ogólnopolskim: 10, 4 lub 3 pkt,
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 10,
7, 5 lub 3 pkt,
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo
turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 10, 7, 5,
3 lub 2 pkt,
za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż
wymienione w pkt II - V, artystycznych lub sportowych
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły: 4, 3, 2 lub 1 pkt.
za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu:
2 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych w pkt II - VI, maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wymienione w w/w
punktach wynosi 13 punktów.

Kandydaci będą przyjmowani do szkoły na podstawie
uzyskanych punktów w kolejności do wyczerpania miejsc.

b)
I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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szczególne osiągnięcia – 20 pkt. przy czym:

za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 5 pkt.,
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty na podstawie zawartych porozumień: 10, 7 lub 5 pkt,
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem
o zasięgu ogólnopolskim: 10, 4 lub 3 pkt,
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 10,
7, 5 lub 3 pkt,
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo
turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 10, 7, 5,
3 lub 2 pkt,
za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż
wymienione w pkt II - V, artystycznych lub sportowych
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły: 4, 3, 2 lub 1 pkt.
za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu:
2 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych w pkt II - VI, maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wymienione w w/w
punktach wynosi 13 punktów.

Kandydaci będą przyjmowani do szkoły na podstawie
uzyskanych punktów w kolejności do wyczerpania miejsc.
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język polski






język polski
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język obcy
matematyka
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szczególne osiągnięcia – 20 pkt. przy czym:
za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 5 pkt.,
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty na podstawie zawartych porozumień: 10, 7 lub 5 pkt,
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem
o zasięgu ogólnopolskim: 10, 4 lub 3 pkt,
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 10,
7, 5 lub 3 pkt,
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo
turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 10, 7, 5,
3 lub 2 pkt,
za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż
wymienione w pkt II - V, artystycznych lub sportowych
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły: 4, 3, 2 lub 1 pkt.
za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu:
2 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych w pkt II - VI, maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wymienione w w/w
punktach wynosi 13 punktów.

Kandydaci będą przyjmowani do szkoły na podstawie
uzyskanych punktów w kolejności do wyczerpania miejsc.

Składanie dokumentów: 23 IV – 27 VI 2018r.

Składanie dokumentów: 23 IV – 27 VI 2018r.

Składanie dokumentów: 23 IV – 27 VI 2018r.

Etapy rekrutacji:

Etapy rekrutacji:

Etapy rekrutacji:

1)

od 23 VI 2018r. do 27 VI 2018r. do godz. 15.00
dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
(kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu
gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru.

1)

od 23 VI 2018r. do 27 VI 2018r. do godz. 15.00
dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
(kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu
gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru.

1)

od 23 VI 2018r. do 27 VI 2018r. do godz. 15.00
dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
(kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu
gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru.

2)

29 VI 2018r. godz. 12.00
ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno–kwalifikacyjne list
kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy
kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy
pierwszej. (Zapoznanie się z wynikami naboru)

2)

29 VI 2018r. godz. 12.00
ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno–kwalifikacyjne list
kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy
kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy
pierwszej. (Zapoznanie się z wynikami naboru)

2)

29 VI 2018r. godz. 12.00
ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno–kwalifikacyjne list
kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy
kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy
pierwszej. (Zapoznanie się z wynikami naboru)

3)

do 9 VII 2018 r. do godz. 15.00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez
kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do
przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego.

3)

do 9 VII 2018 r. do godz. 15.00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez
kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do
przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego.

3)

do 9 VII 2018 r. do godz. 15.00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez
kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do
przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego.

4)

10 VII 2018r. godz. 12.00
podanie przez szkolne komisje rekrutacyjno–kwalifikacyjne list
kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych.

4)

10 VII 2018r. godz. 12.00
podanie przez szkolne komisje rekrutacyjno–kwalifikacyjne list
kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych.

4)

10 VII 2018r. godz. 12.00
podanie przez szkolne komisje rekrutacyjno–kwalifikacyjne list
kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych.

5)

do 21 sierpnia 2018r.
rekrutacja uzupełniająca (dodatkowa).

5)

do 21 sierpnia 2018r.
rekrutacja uzupełniająca (dodatkowa).

5)

do 21 sierpnia 2018r.
rekrutacja uzupełniająca (dodatkowa).

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

1. Przed przyjęciem:

1. Przed przyjęciem:

1. Przed przyjęciem:






poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
poświadczona kopia wyniku egzaminu gimnazjalnego,
w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu
i innymi schorzeniami – orzeczenia kwalifikacyjne publicznej poradni
psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty (opcjonalnie)

2. Po ogłoszeniu list uczniów przyjętych
do szkoły:









świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),
wyniki egzaminu gimnazjalnego (oryginał),
w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Technikum zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
karta zgłoszenia absolwenta,
3 fotografie,
metryka (może być kopia),
karta zdrowia.

Informacja: Sekretariat Szkoły: 32-643-23-99
www.zskocjan.pl
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