ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ W WOLI
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W WOLI OGŁASZA ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ W WOLI NA ROK SZKOLNY 20115/2016.
NA PODSTAWIE DECYZJI ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NR OP-DO.110.2.8.2015
Z DNIA 11 LUTEGO 2015 R. ORAZ STATUTU TECHNIKUM NR 1.

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

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 - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent ( w rekrutacji brane są pod
uwagę wyniki z zakresu języka obcego na poziomie podstawowym)

• 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

19

16

13

9

0

Język obcy

19

16

13

9

0

geografia

19

16

13

9

0

matematyka

19

16

13

9

0

nowożytny

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
Przedmiot

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

Język polski

19

16

13

9

0

Język obcy

19

16

13

9

0

biologia

19

16

13

9

0

matematyka

19

16

13

9

0

nowożytny

Technikum w zawodzie technik turystyki wiejskiej
Przedmiot

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

Język polski

19

16

13

9

0

Język obcy

19

16

13

9

0

biologia

19

16

13

9

0

matematyka

19

16

13

9

0

nowożytny

Technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej
Przedmiot

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

Język polski

19

16

13

9

0

Język obcy

19

16

13

9

0

geografia

19

16

13

9

0

matematyka

19

16

13

9

0

nowożytny

• Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.
• Za uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez
kuratora oświaty:
-za jeden tytuł – 10 pkt.
-za dwa i więcej tytułów – dodatkowo - 2 pkt.
Za szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co
najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum- maksymalnie
- 5 pkt.
w tym za:
I miejsce lub tytuł laureata- 5 pkt.
II miejsce lub tytuł finalisty- 4 pkt.
III miejsce lub wyróżnienie- 3 pkt.
• Wolontariat- 2 pkt.
Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty , laureaci
konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach,
wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i
finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani
są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich
punktach.

Terminy rekrutacji
Termin
Od 11 maja do 24 czerwca 2015 r.
do godz. 12.00

Od 25 maja do 15 czerwca 2015 r.

Od 26 czerwca do 30 czerwca
2015 r.
do godz. 15.00
3 lipca 2015 r.
do godz.10.00
Do 7 lipca 2015 r.
do godz.10.00
8 lipca 2015 r.
do godz. 9.00

Terminy określone w ustawie o
systemie oświaty.

Działanie
Składanie wniosków wraz z dokumentami
określonymi w ustawie o systemie oświaty, do szkół
ponadgimnazjalnych dla młodzieży.
Na warunkach ustalonych przez rade pedagogiczną
może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień
kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych w liceach
ogólnokształcących oraz próba sprawności fizycznej
do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej,
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa
sportowego lub oddziału sportowego w publicznej
szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej. Wyniki
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz prób
sprawnościowych należy ogłosić najpóźniej w trzecim
dniu roboczym od dnia przeprowadzenia
sprawdzianu uzdolnień lub próby sprawności.
Dostarczenie przez kandydata wymaganych
dokumentów do wybranych szkół
ponadgimnazjalnych.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do
szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały.
Termin potwierdzania przez kandydatów woli
uczęszczania do wybranej szkoły.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nie przyjętych do szkoły.
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie
uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do
dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

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

