ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ W WOLI
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W WOLI OGŁASZA ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ W WOLI NA ROK SZKOLNY 2016/2017.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.2156 z późn zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,
składu i poszczególnych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ( Dz. U. z 2015 r.
poz. 1942)
Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

O przyjęciu kandydata do klasy I technikum decyduje ilość punktów uzyskanych przez
kandydata podczas postępowania rekrutacyjnego.

Uczeń może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
• 100 punktów za 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 - 0,08 punktu za każdy uzyskany
procent
- język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym- 0,12 za każdy uzyskany procent

• 100 punktów za następujące elementy:
Za oceny uzyskane w gimnazjum ze wskazanych w tabelach przedmiotów:

Technikum hotelarstwa
Przedmiot

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

Język polski

20

16

12

8

2

Język obcy

20

16

12

8

2

geografia

20

16

12

8

2

matematyka

20

16

12

8

2

nowożytny

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
Przedmiot

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

Język polski

20

16

12

8

2

Język obcy

20

16

12

8

2

biologia

20

16

12

8

2

matematyka

20

16

12

8

2

nowożytny

• Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.
• Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty
a) tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora
oświaty: przyznaje się 10 punktów
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
• Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10
punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3
punkty
• Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/w wymienione
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 13 punktów
• Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego , w
szczególności w formie wolontariatu- 2 pkt.
Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami ustawy o
systemie oświaty wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt.8 przyjmowani są w pierwszej
kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w
poprzednich punktach.

NASZA SZKOŁA PROWADZI NABÓR ELEKTRONICZNY.

UWAGA!
UCZNIOWIE Z WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W CELU REJESTRACJI W
ELEKTRONICZNYM NABORZE PROSZENI SĄ O KONTAKT Z SEKRETARIATEM
SZKOŁY.

Zespół Szkół w Woli
43-225 Wola
ul. Górnicza 47
tel. 032 211 – 96 -10

