Kandydaci z gimnazjów (szkół podstawowych), które nie są objęte scentralizowanym, elektronicznym
systemem naboru składają w szkole pierwszego wyboru wypełnioną przez siebie i podpisaną przez
rodziców deklarację wyboru oddziałów w szkołach o przyjęcie, do których się ubiegają.

Kandydaci składają w kancelarii szkoły następujące dokumenty:







wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej) z określeniem
wybranego typu szkoły, kierunku lub profilu kształcenia, podpisane przez kandydata i
rodziców lub prawnych opiekunów,
świadectwo ukończenia gimnazjum (szkoły podstawowej)
2 fotografie (podpisane na odwrocie),
dyplomy laureata konkursów przedmiotowych i olimpiad (jeżeli posiada),
zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną o wynikach egzaminu
gimnazjalnego (egzaminu ósmoklasisty),

Terminy składania dokumentów i rekrutacji:











Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej) wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 8 kwietnia 2019r. do 15 maja 2019r.
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły od 14 czerwca 2019r. do 17 czerwca 2019r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej) o
świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
(egzaminu ósmoklasisty) - powyższe dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji
elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym
od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do przyjęcia 4 lipca 2019r. godz. 10.00
Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum (szkoły podstawowej), oryginału zaświadczenia o wynikach testu
gimnazjalnego (egzaminu ósmoklasisty) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - od
4 lipca 2019r. do 8 lipca 2019r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 12 lipca 2019r.
godz. 12.00
Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym 12 lipca 2019r. do 8 sierpnia
2019r.

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów. Liczba punktów
możliwych do uzyskania na egzaminie wynosi maksymalnie 100.
Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie i inne osiągnięcia wynosi
maksymalnie 100.

Oceny przelicza się według następujących zasad:
72 punktów za oceny z j. polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na
świadectwie ukończenia gimnazjum 9szkoły podstawowej), zgodnie z zasadą:






ocena celująca - 18
ocena bardzo dobra -17
ocena dobra - 14
ocena dostateczna - 8
ocena dopuszczająca - 2

Dodatkowa maksymalna liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum wynosi 28

UWAGA: LAUREACI KONKURSÓW O ZASIĘGU WOJEWÓDZKIM LUB PONAD WOJEWÓDZKIM Z CO
NAJMNIEJ JEDNEGO PRZEDMIOTU ZOSTAJĄ PRZYJĘCI NIEZALEŻNIE OD PUNKTACJI.

W przypadku uzyskania równej ilości punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:





sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych,
kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny tok nauki,
kandydaci, z problemami zdrowotnymi posiadający opinie publicznej poradni psychologicznopedagogicznej lub specjalistycznej,
ocena z zachowania.

Szkoła zastrzega sobie, iż w przypadku gdy liczba chętnych do danej klasy przekroczy liczbę miejsc
kandydat może być przyjęty do klasy o innym profilu.

DO SZKOŁY ZOSTANĄ PRZYJĘCI KANDYDACI Z NAJWIĘKSZA LICZBĄ UZYSKANYCH PUNKTÓW, AŻ DO
WYPEŁNIENIA LIMITU MIEJSC.

