Załącznik do statutu
Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce.

Zasady rekrutacji kandydatów do liceum ogólnokształcącego i technikum w Sobótce
na rok szkolny 2018/2019
Rekrutacja uczniów do liceum ogólnokształcącego i technikum odbywa się na podstawie:
liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego zawartych w
zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
punktów uzyskanych za oceny zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum z
języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
liczby punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum.

Sumę punktów rekrutacyjnych kandydata
oblicza się z uwzględnieniem niżej
przedstawionych zasad.
Na maksymalną wysokość punktacji (200)
składają się:

punkty pochodzące z egzaminu
gimnazjalnego. Liczba punktów za
każdy wynik procentowy z zakresu
języka polskiego, historii i wiedzy o
społeczeństwie, matematyki,
przedmiotów przyrodniczych,
języka obcego na poziomie
podstawowym mnoży przez 0,2.

kandydatom do liceum
ogólnokształcącego do
klasy biologiczno dietetycznej punkty
nalicza się z czterech
przedmiotów:
języka polskiego,
biologii, matematyki i
geografii

kandydatom do liceum
ogólnokształcącego do
klasy humanistyczno filmowej punkty
nalicza się z czterech
przedmiotów:
języka polskiego,
historii, matematyki i
geografii

punkty uzyskane za oceny z
języka polskiego i trzech
obowiązkowych zajęć
edukacyjnych otrzymanych
na świadectwie ukończenia
gimnazjum według
przelicznika określonego w
rozporządzeniu
rekrutacyjnym

kandydatom do
technikum do klasy w
zawodzie technik
informatyk punkty
nalicza się z czterech
przedmiotów:
języka polskiego,
matematyki,
informatyki, geografii

kandydatom do
technikum do klasy w
zawodzie technik
obsługi turystycznej
punkty nalicza się z
czterech przedmiotów:
języka polskiego,
matematyki, geografii,
języka obcego
wskazanego przez
ucznia.
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Odpowiednią liczbę punktów otrzymuje się poprzez przyporządkowanie
poszczególnym ocenom następujących wartości punktowych:

celujący
18 pkt

bardzo
dobry
17 pkt.

dobry
14 pkt.

dostat
8 pkt

dopusz
2 pkt

Punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum
uwzględniające udział ucznia w konkursach przedmiotowych oraz inne osiągnięcia, np.
sportowe i artystyczne.
1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.;
2. finalista konkursu przedmiotowego kuratoryjnego – 10 pkt.;
3. laureat konkursu tematycznego / interdyscyplinarnego kuratoryjnego – 7 pkt.;
4. finalista konkursu tematycznego / interdyscyplinarnego kuratoryjnego – 5 pkt.;
5. finalista konkursu przedmiotowego ogólnopolskiego – 10 pkt.;
6. laureat turnieju przedmiotowego ogólnopolskiego – 4 pkt.;
7. finalista turnieju przedmiotowego ogólnopolskiego – 3 pkt.;
8. osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt.;
9. osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu krajowym – 3 pkt.;
10. osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt.;
11. osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym – 1 pkt.;
12. maksymalna liczba punktów za wszystkie osiągnięcia (od 2-11) wynosi 18 pkt.;
13. dyplomy za pracę w organizacjach na rzecz środowiska – 3 pkt.

Laureaci – finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych dla
uczniów gimnazjum o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do
szkoły niezależnie od kryteriów
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na podstawie
art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 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 według skali:
celujący – 20 okt.
bardzo dobry – 18 pkt.
dobry – 13 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.
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Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów w przypadku posiadania równej liczby punktów
rekrutacyjnych wynikających z kryteriów podstawowych jest:
1. łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym;
2. liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej lub
matematyczno – przyrodniczej, jeśli jest zbieżna z kierunkiem kształcenia w wybranym przez
kandydata oddziale;
3. średnia wszystkich ocen ukończenia na świadectwie gimnazjum;
4. ocena zachowania.
Przy przyjęciu do liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone
w rodzinach zastępczych;
kandydaci o kierunkowych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny
program lub tok nauki;
kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
O umieszczeniu na liście kandydatów przyjętych do poszczególnych klas profilowanych decyduje
ranking uzyskanych punktów począwszy od najwyższej liczby i kończąc na 24 numerze rejestru
klasowego.
Kandydaci, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskają mniej niż 30% ogólnej
punktacji [tzn. poniżej 40 pkt.] w przypadku wolnych miejsc w rejestrze klasowym mogą zostać
wpisani do rejestru rezerwowego, a ich los zostanie rozstrzygnięty w wyniku drugiego naboru .
W przypadku gdy w klasie liceum ogólnokształcącego limit miejsc zostanie wyczerpany, komisja
rekrutacyjna może zadecydować [za zgodą zainteresowanego] o przeniesieniu kandydata do klasy
technikum w miarę posiadanych wolnych miejsc.
Przyjmowanie podań kandydatów
do Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce:
rejestracja kandydatów odbywa się za pomocą portalu: https://dolnoslaskie.edu.com.pl
od 1 – 20 czerwca 2018
sekretarz szkoły do której wpłynęły dokumenty kandydata, nanosi pieczęć na pierwszej stronie
podania;
kandydaci do szkoły składają dokumenty w od 01 do 22 czerwca 2018;
do podania o przyjęcie do szkoły absolwenci gimnazjów dołączają (od 22 – 26 czerwca 2018):
1. kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu
gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył
2. dwie fotografie;
3. kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają
posiadane orzeczenia kwalifikacyjne poradni psychologiczno – pedagogicznej;
4. kandydaci do technikum dołączają zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak
przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.
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Kwalifikowanie do klas w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce:
ogłoszenie list kandydatów przyjętych do liceum ogólnokształcącego i technikum, jako szkół
pierwszego wyboru, następuje nie później niż 13 lipca 2018.
kandydaci umieszczeni na listach do poszczególnych oddziałów szkoły są obowiązani
potwierdzić wolę podjęcia nauki i złożyć oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego najpóźniej do 25 lipca 2018.
ostateczna lista kandydatów przyjętych zostanie ogłoszona 26 lipca 2018.

Zatwierdził:
Dyrektor Zespołu
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