Pawłowice, dnia 28.04. 2017r.

Regulamin rekrutacji uczniów do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum
oraz Szkoły Branżowej I Stopnia na rok szkolny 2017/2018

§1
1.

Do ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach na rok szkolny 2017/2018 odbywa się rekrutacja
elektroniczna scentralizowana.
§2

2.

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej naszej szkoły decyduje suma punktów
uzyskanych jako wynik:

a) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum i
b) liczby punktów uzyskanych za oceny z następujących przedmiotów obowiązkowych zajęć
edukacyjnych:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:


klasa I A: język polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot
wybrany spośród następujących: historia, WOS, geografia, język obcy



klasa I B: język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot
wybrany spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia



klasa IC (mundurowa): język polski, matematyka, język obcy oraz jeden
przedmiot wybrany spośród następujących: historia, WOS, geografia,
biologia, chemia, fizyka

TECHNIKUM kształcące w zawodach:


klasa I AT (technik chłodnictwa i klimatyzacji): język polski, matematyka,
informatyka oraz jeden przedmiot wybrany spośród następujących:
fizyka, chemia, biologia, geografia



klasa I BT (technik logistyk): język polski, matematyka, geografia,
wybrany język obcy.
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W roku szkolnym 2017/2018 planujemy otworzyć 2 klasy pierwsze technikum: w zawodzie technik
logistyk oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji.
W zależności od wyników rekrutacji rozważamy również możliwość połączenia klasy w
zawodzie technik logistyk i technik chłodnictwa i klimatyzacji.
Wówczas wszystkie przedmioty ogólne (np. j. polski, matematyka) będą realizowane wspólnie w
ramach jednej klasy, a przedmioty zawodowe – w grupach z poszczególnego zawodu.
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:


Klasa I BR (wielozawodowa): język polski, matematyka, wybrany język obcy,
geografia.

Naukę w Szkole Branżowej I Stopnia w Pawłowicach rozpoczynasz jako młodociany pracownik.
Warunkiem rozpoczęcia nauki jako młodociany pracownik oprócz kryteriów obowiązujących
wszystkich, jest nawiązanie stosunku pracy z uprawnionym podmiotem gospodarczym (zakładem
rzemieślniczym) oraz dołączenie do oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum zaświadczenia
od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dniem 1
września 2017r., a w terminie późniejszym umowy o pracę w charakterze pracownika
młodocianego.

3. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

dopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
Język polski
Matematyka

Język polski – 18 punktów
dobry – 14 punktów

Matematyka – 18 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący –18 punktów

Trzecie wybrane
zajęcie edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego i
matematyki

18 punktów

Czwarte wybrane
zajęcie edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego i
matematyki

18 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o
zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
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7 punktów
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż
jedno szczególne osiągniecie z takich samych

oświaty tytułu:
a) finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
b) laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 punktów;
c) finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 punktów.

zawodów wiedzy, artystycznych i
sportowych, o których mowa w punktach 1 –
5, na tym samym szczeblu oraz z tego
samego zakresu, wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, przyznaje się
jednorazowo punkty za najwyższe
osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z
2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o tym że maksymalna liczba punktów
zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem możliwych do uzyskania za wszystkie
o zasięgu ogólnopolskim tytułu:
osiągnięcia wynosi:
a) finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
18 punktów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania w
szkole artystycznej – 10 punktów
b) laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
w szkole artystycznej – 4 punkty
c) finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty
3.Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o
zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
przedmiotowego – 10 punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –
7 punktów
e) tytułu
laureata
konkursu
tematycznego
lub
interdyscyplinarnego – 5 punktów
f) tytułu
finalisty
konkursu
tematycznego
lub
interdyscyplinarnego – 3 punkty
4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub
turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania w szkole artystycznej –
10 punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z
przedmiotu
lub
przedmiotów
artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania w szkole
artystycznej – 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania w szkole artystycznej – 7 punktów
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – 3 punkty
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – 2 punkty
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5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych
niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły na szczeblu;
a) międzynarodowym – 4 punkty
b) krajowym – 3 punkty
c) wojewódzkim – 2 punkty
d) powiatowym – 1 punkt
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w charakterze 3 punkty
wolontariusza
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

I. Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia
do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art.
44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka
polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie,
biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w
stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z
tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w
stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z
tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku
przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu
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gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz
ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób
określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z
których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego lub dana część
egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia
do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na
poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy,
przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego
wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy
czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

100 punktów

Egzamin gimnazjalny

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
 język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany
procent,
 historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za
każdy uzyskany procent,
 matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany
procent,
 przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy
uzyskany procent,
 język obcy nowożytny na poziomie podstawowym –
0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

Maksymalna
rekrutacji

liczba

punktów

uzyskanych

w wyniku

maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów

200 punktów

4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej
z sumą punktów.
5. Ustala się limit 25-30 miejsc w każdym oddziale (klasie).

Strona 5 z 7

§3
Terminy rekrutacji
Termin postępowania
rekrutacyjnego
Od 19 maja
do 19 czerwca 2017r.
Od 23 czerwca do
27 czerwca 2017 r.
(do godz. 15:30)
Do 6 lipca 2017r.
7 lipca 2017 r.
(do godz. 10:00)
7 lipca 2017r.

Od 7 lipca do
13 lipca 2017r.
(do godz. 15:30)
14 lipca 2017 r.
(do godz. 10:00)

Czynności
Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
szkoły z podziałem na oddziały.
Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla kandydatów
zakwalifikowanych do technikum i szkoły branżowej I stopnia, którzy
złożyli oświadczenie o wyborze szkoły.
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej
szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe –
także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do szkoły.

Termin postępowania
Czynności
uzupełniającego
Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych w rekrutacji
Od 14 lipca do
uzupełniającej.
18 lipca 2017r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły w
Do 10 sierpnia 2017r.
rekrutacji uzupełniającej
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
11 sierpnia 2017r
szkoły w rekrutacji uzupełniającej.
(do godz. 10:00)
Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla kandydatów
kształcenia zawodowego, którzy złożyli oświadczenie o wyborze szkoły w
11 sierpnia 2017r.
rekrutacji uzupełniającej.
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej
szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
Do 14 sierpnia 2017r. i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe –
(do godz. 15:30)
także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia
praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów rekrutacji uzupełniającej).
Do 16 sierpnia 2017r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej.
(do godz. 10:00)
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§4
7. Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej wydrukowane z systemu rekrutacji (podpisane
przez kandydata i rodziców lub prawnych opiekunów).
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4. Karta zdrowia.
5. Dwie fotografie.
6. Kandydaci do technikum i szkoły branżowej I stopnia – oświadczenie wydrukowane z
systemu rekrutacji podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów o braku
przeciwskazań do wykonywania danego zawodu lub zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwskazań do wykonania zawodu wydane przez upoważnionego lekarza.
8. Kandydaci do oddziału wielozawodowego w szkole branżowej I stopnia - zaświadczenie
od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego z dniem 1 września 2017r. (dotyczy uczniów pracowników
młodocianych).
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