Zasady rekrutacji do Technikum Zawodowego „Zdroje”
na rok szkolny 2015/2016
Zgodnie z art. 10 ust.2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz Zarządzeniem nr 4/2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z
dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok
szkolny 2015/2016, oraz §12 pkt. 1-5 Statutu Technikum Zawodowego „Zdroje” , dyrekcja szkoły podaje zasady
rekrutacji do klas pierwszych.

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
a) zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznego naboru;
b) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
c) podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym
miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
szkoły;
d) postępowanie odwoławcze;
e) postępowanie uzupełniające, w przypadku,

gdy po przeprowadzeniu

podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.
2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie podania o przyjęcie do
szkoły wraz z wymaganymi załącznikami:
a) potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum (każda strona kopii
winna być opatrzona datą, pieczęcią urzędową szkoły oraz imienną pieczątką
dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby oraz powinna zawierać
adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”)
b) potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
c) zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
olimpiad lub konkursów,
d) zaświadczenie lekarskie (wystawione przez lekarza medycyny pracy)o braku
przeciwwskazań do kształcenia w wybranym przez kandydata zawodzie,
e) dwie podpisane imieniem i nazwiskiem aktualne fotografie oraz kartę zdrowia
ucznia.
3. Podanie pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub strony www.zdroje.edu.pl
4. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do
dyrektora szkoły pierwszego wyboru.

Szczegółowe zasady przyznawania punktów w procesie rekrutacji
do Technikum Zawodowego „Zdroje”
1. Kandydat do Technikum Zawodowego „Zdroje” może uzyskać w postępowaniu
rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt. Za każdy punkt procentowy
uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:


języka polskiego,



historii i wiedzy o społeczeństwie



matematyki



przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii)



języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

b) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:


maksymalnie 60 punktów za oceny z języka polskiego i trzech
następujących zajęć edukacyjnych:
technik informatyk: matematyka, język obcy, informatyka
technik informatyk – wojskowy: matematyka, język obcy,
informatyka/geografia
technik usług fryzjerskich: matematyka, język obcy, biologia/geografia
zgodnie z zasadą:
stopień celujący

15 punktów,

stopień bardzo dobry

12 punktów

stopień dobry

9 punktów

stopień dostateczny

5 punktów

c) maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:


5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem.



maksymalnie 35 punktów za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach:

35 punktów – tytuł finalisty konkursu dla gimnazjalistów o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim (którego program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu),

którego organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty lub tytuł
finalisty Olimpiad dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie MEN;
35 punktów – za tytuł laureata konkursu organizowanego przez Towarzystwo
na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej;
30 punktów – laureaci konkursów dla gimnazjalistów organizowanych przez
Technikum Zawodowe „Zdroje”;
30 punktów – za tytuł laureata konkursu „Kangur – 2013, 2014,2015” w
kategorii uczniów gimnazjum;
30 punktów – za uzyskanie tytułu hiperon Ω w konkursie fizycznym „Lwiątko –
2013,2014,2015” w kategorii uczniów gimnazjum;
25 punktów – za bardzo dobry wynik w konkursie „Kangur – 2013, 2014,2015”
w kategorii uczniów gimnazjum;
25 punktów – za uzyskanie tytułu kaon w konkursie fizycznym „Lwiątko –
2013,2014,2015” w kategorii uczniów gimnazjum;
25 punktów – za Certyfikaty Językowe: (dyplom) – FCE, CAE (j. angielski);
15 punktów - za uzyskanie wyróżnienia w konkursie „Kangur – 2013,
2014,2015” w kategorii uczniów gimnazjum;
15 punktów – za uzyskanie tytułu taon w konkursie fizycznym „Lwiątko –
2013,2014,2015” w kategorii uczniów gimnazjum;
15 punktów – Certyfikaty Językowe: (dyplom) TELC – B2 (j. angielski), ZD
lub ZMP (j. niemiecki);
maksymalnie 10 punktów - za osiągnięcia artystyczne lub sportowe na
szczeblu ogólnopolskim (miejsca I-VI);
maksymalnie 5 punktów – za osiągnięcia artystyczne lub sportowe na szczeblu
wojewódzkim;
maksymalnie 5 punktów – za Europejski Certyfikat Umiejętności
Komputerowych ECDL;
maksymalnie 2 punkty – za potwierdzoną działalność wolontariusza;
2 punkty – za ocenę wzorową z zachowania;
1 punkt – za osiągnięcia artystyczne lub sportowe na szczeblu
rejonowym/miejskim;
1 punkt – za aktywną pracę na rzecz środowiska szkolnego (samorząd).

Wykaz Olimpiad i Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjum

1. Olimpiady przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej:


Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów



Olimpiada informatyczna dla Gimnazjalistów



Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

2. Konkursy przedmiotowe - dla uczniów gimnazjum przeprowadzone w roku szkolnym
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, których organizatorem jest Zachodniopomorski
Kurator Oświaty:










Konkurs Polonistyczny,
Konkurs Matematyczny,
Konkurs Chemiczny,
Konkurs Biologiczny,
Konkurs Geograficzny,
Konkurs Języka Angielskiego,
Konkurs Języka Niemieckiego.
Konkurs Fizyczny,
Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie.

Harmonogram rekrutacji do Technikum Zawodowego „Zdroje”
na rok szkolny 2015/2016
od 11 maja 2015 r.
do 3 czerwca 2015 r.

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół

do godziny 15.00
od 19 do 24 czerwca 2015 r.

Możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły
Złożenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia

od 26 czerwca do 30 czerwca
2015r. do godz. 1500

gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora
gimnazjum,

które

kandydat

ukończył

oraz

innych

wymaganych dokumentów
Ogłoszenie
do 3 lipca 2015 r.
do godz. 15.00

listy

kandydatów

zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej
szkoły, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz
informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
kandydata do szkoły.
Kandydaci

do 8 lipca 2015r.
do godz. 12.00

umieszczeni

na

listach

kandydatów

zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie
potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz
oryginał

świadectwa

i

oryginał

zaświadczenie

o

szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w
ostatnim roku nauki w gimnazjum.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły
poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w
siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska
do 8 lipca 2015 r.
do godz. 1400

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
(uszeregowane w kolejności alfabetycznej) lub informację
o liczbie wolnych miejsc. Lista zawiera

też najniższą

liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień
podania do publicznej wiadomości listy jest określany w
formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej
podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które
do 28 sierpnia 2015r.

po

przeprowadzeniu

postępowania

dysponują wolnymi miejscami

rekrutacyjnego

