REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY
2018/2019
Nabór do klas pierwszych
Publicznego Technikum nr 7
Obejmuje następujące kierunki :







Technik agrobiznesu
Technik analityk
Technik logistyk
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik usług fryzjerskich
Technik ochrony środowiska - nowość

Komisja rekrutacyjna przeliczając oceny na punkty będzie brała pod uwagę następujące zajęcia edukacyjne:
1. Język polski
2. Matematyka
3.Dwa obowiązkowe przedmioty ogólnokształcące.
Do przeliczania ocen na punkty będą brane pod uwagę wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia
edukacyjne

Przedmioty ze świadectwa ukończenia gimnazjum punktowane dodatkowo
(dotyczy wszystkich kierunków kształcenia):

1.Najwyższa ocena spośród ocen z przedmiotów: język angielski, język niemiecki, plastyka
2.Najwyższa ocena spośród ocen z przedmiotów: informatyka, technika, zajęcia wychowania fizycznego

gdzie za każdy przedmiot absolwent może uzyskać następującą ilość pkt. :






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

Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali
procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów
przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
przeliczane są na punkty według zasady, że każdy 1% uzyskany w w/w zakresach odpowiada 0,2pkt.
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego to 100 pkt.
Minimum punktowe aby zostać przyjętym do poszczególnych klas Publicznego Technikum nr 7
Wynosi 90 pkt

W roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych
Branżowej Szkoły I stopnia nr 4
nie ma minimalnego progu punktowego.

Obejmuje następujące kierunki :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fryzjer
Stolarz
Dekarz
Cieśla
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Magazynier logistyk
Murarz-tynkarz
Drukarz
Introligator
Rolnik - nowość

Do Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 – kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych podań (wymagana jest
deklaracja zgody podpisana przez przyszłego pracodawcę u którego kandydat będzie odbywał praktykę zawodową)

Warunki szczegółowe rekrutacji




W przypadku uzyskania równych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo przyjęcia
mają sieroty, kandydaci przebywający w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz umieszczeni
w rodzinach zastępczych, kandydaci z problemami zdrowotnymi, którzy mają opinię poradni
psychologiczno – pedagogicznej w sprawie możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia
kandydatów oraz kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki,
Uwaga! Wszelkie wątpliwości dotyczące rekrutacji rozpatruje dyrektor Zespołu Szkół, o ile wskazane
jest odstępstwo lub niezgodność z kryteriami rekrutacji popełnionymi przez Komisję. Odwołanie składa
się w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie rozpatruje dyrektor Zespołu Szkół, a jego decyzja
o uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania jest ostateczna w postępowaniu rekrutacyjnym w szkole.

Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego jest dostępny pod adresem internetowym:
http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/Zarzadzenia/2018/Scan2170-3.pdf

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
1.Składanie wniosków w szkole pierwszego wyboru, tj. w szkole, którą kandydat umieścił na pierwszym
miejscu listy wyboru - w tym założenie konta elektronicznego przez absolwenta gimnazjum pod
adresem: https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat

28 maja - 22 czerwca 2018 r.
8.00 - 15:00 (biblioteka)

2. Dokumenty potrzebne do rekrutacji:
28 maja - 22 czerwca 2018:
•
•
•
•

2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane)
Karta informacyjna (dostępna na stronie www.staszic.opole.pl, w sekretariacie szkoły i punkcie
rekrutacyjnym - biblioteka),
Deklaracja zgody (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Publicznej Szkoły Branżowej
I Stopnia nr 4 )
Wydruk z logowania ze strony https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat

22 czerwca - 16 lipca 2018:







świadectwa ukończenia gimnazjum
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
karta zdrowia ucznia
11-12 lipca 2018 - wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
Od 11 do 13 lipca 2018 r. - składanie zaświadczeń od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do
szkoły.
16 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego jest dostępny pod adresem internetowym:


http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/Zarzadzenia/2018/Scan2170-3.pdf

