
ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓWZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCHDO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W WOLINIEW WOLINIE
na rok szkolny 2016/2017na rok szkolny 2016/2017

 Termin składania wniosków – Termin składania wniosków – od 25 kwietnia 2016 r. do 8 czerwca 2016 r.od 25 kwietnia 2016 r. do 8 czerwca 2016 r.

 Wymagane dokumenty:
a) świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kopia –

 na każdej stronie adnotacja: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, 
data, pieczęć urzędowa szkoły oraz imienna dyrektora 
lub upoważnionej przez niego osoby -  termin do 28.06.2016r. (godz.15.00),

b) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego -  termin do 28.06.2016r. (godz.15.00),
c) karta zdrowia -  termin do 28.06.2016r. (godz.15.00),
d) trzy fotografie (podpisane na odwrocie),
e) kandydaci do Technikum kształcącego w zawodach: technik budownictwa, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 

hotelarstwa, architektury krajobrazu, organizacji reklamy zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań  
zdrowotnych do kształcenia  w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy, 
do klasy o nachyleniu wojskowym i sportowym zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia i braku 
przeciwwskazań do uprawiania sportu.

 Kandydaci  ubiegający  się  o  przyjęcie  do  klasy  pierwszej  do  wszystkich  typów  szkół  mogą  dołączyć  do  dnia  
28 czerwca 2016 r.:
a) opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów niepełnosprawnych,
c) zaświadczenie  komisji  konkursowej  finalisty,  laureata  konkursów  przedmiotowych  ostatniego  stopnia  

o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim,
d) zaświadczenie dyrektora swojego gimnazjum bądź innych upoważnionych osób o udziale w konkursach rejonowych  

i zajętym miejscu,
e) zaświadczenie dyrektora swojego gimnazjum bądź innych upoważnionych osób  o aktywności społecznej.

 Zasady przyjmowania kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Zasady przyjmowania kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
na rok szkolny 2016/2017na rok szkolny 2016/2017

 Rekrutacja do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych odbywa się na podstawie: 
a) ilości punktów za egzamin gimnazjalny,
b) ilości punktów uzyskanych za „świadectwo” ukończenia gimnazjum.

 Kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów w tym:
a) 100 punktów za egzamin gimnazjalny,
b) 100  punktów za „świadectwo” ukończenia gimnazjum, w tym

maksymalnie  80  punktów za  oceny  z  języka  polskiego,  matematyki  i  dwóch  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych
uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum,

maksymalnie 20 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

1.  Za egzamin - 100 pkt.
w tym:  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.



2.  Za świadectwo - 100 pkt.

 Przeliczeniu podlegają oceny z następujących przedmiotów: 
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według punktacji:

1. Za oceny - 80 punktów  
w tym za ocenę:
 celującą - 20 pkt.
 bardzo dobrą - 16 pkt.
 dobrą - 12 pkt.
 dostateczną -  8 pkt.
 dopuszczającą -  2 pkt.

 20 punktów (maksymalnie) za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem                                                                         - 5 pkt.

2. Osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych - max 13 pkt.

3. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu - 2 pkt.

UWAGA !!!

Kandydaci  z  oceną  naganną  zachowania  mogą  być  przyjęci  w  sytuacjach  wyjątkowych  
 za poręczeniem dyrektora, pedagoga, wychowawcy gimnazjum lub innych instytucji.

 28 czerwca  2016r.  (godz.15.00)  złożenie przez kandydata kopii  świadectwa ukończenia gimnazjum,  zaświadczenia  
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

 4  lipca  2016r.   godz.  12:00    Szkolna  Komisja  Rekrutacyjno  -  Kwalifikacyjna  ogłasza listy  kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej.

 Do  12  lipca  2016r.  do  godz.  12:00  kandydaci  umieszczeni  na  listach  kandydatów  zakwalifikowanych  do  przyjęcia,
potwierdzają  wolę podjęcia  nauki  w  danej  szkole  poprzez  złożenie  oryginału  świadectwa  
i  zaświadczenia  o szczegółowych  wynikach  egzaminu  gimnazjalnego  a  w przypadku  Technikum także  zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie.

 13  lipca 2016r. godz. 12:00  Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna  ogłasza listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 Od 14 lipca 2016r. do  25 sierpnia 2016r. prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca.

  26  sierpnia  2016r.  Szkolna  Komisja  Rekrutacyjno  -  Kwalifikacyjna  ogłasza listy  kandydatów  przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.


