REKRUTACJA 2017/2018
Nabór do klas pierwszych
Publicznego Technikum nr 7
Obejmuje następujące kierunki :
•
•
•
•
•
•
•

Technik logistyk
Technik agrobiznesu
Technik procesów drukowania
Technik procesów introligatorskich
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik usług fryzjerskich
Technik analityk

Przedmioty ze świadectwa ukończenia gimnazjum punktowane dodatkowo
(dotyczy wszystkich kierunków):
j. polski, matematyka, informatyka, zajęcia techniczne,
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
Minimum punktowe aby zostać przyjętym to technikum wynosi 90 pkt.

W roku szkolnym 2017/2018 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

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

29 maja - 23 czerwca 2017 r. – do godziny 15:15 (23 czerwca do godz. 15.00)
1. Składanie wniosków w szkole pierwszego wyboru, tj. w szkole, którą kandydat umieścił na pierwszym
miejscu listy wyboru
Założenie konta elektronicznego przez absolwenta gimnazjum pod adresem
https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat

Dokumenty potrzebne do rekrutacji:
Termin składania dokumentów:
29 maja-23 czerwca 2017:
•
•
•
•

2 zdjęcia legitymacyjne
Karta informacyjna (dostępna również 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

23 czerwca-13 lipca 2017:
•
•
•
•
•

świadectwa ukończenia gimnazjum
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
karta zdrowia
10-11 lipca - wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
Od 11 lipca 2017 r. - składanie zaświadczeń od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu

Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego
jest dostępny pod adresem internetowym:
http://www.kuratorium.opole.pl/images/zarzadzenia/2017/04/zarzadzenie_nr_11_04_2017.pdf
lub
http://staszic.opole.pl/index.php/aktualnosci/rekrutacja/327-ogolne-zasady-rekrutacji-na-rok-szkolny2017-2018

