POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO w WAŁCZU

ZASADY REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
1. Termin składania podań:
Kandydaci do klas pierwszych
i branżowej szkoły zawodowej
2018r.

technikum zawodowego,liceum ogólnokształcącego
składają podania w terminie od 9 maja do 19 czerwca

2. Termin próby sprawności fizycznej:
Kandydaci do klasy sportowej zgłaszają
o godz. 10.00 w budynku PCKZiU na
23 maja 2018 o godz.10.00.

się na próbę sprawności fizycznej 16 maja 2018
ul.Budowlanych 4, a w rekrutacji
uzupełniającej

3. Wymagane dokumenty:









kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego, poświadczone przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył do
26 czerwca 2018r.,
trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),

kartę zdrowia,

4.

Kandydaci do szkół branżowych dodatkowo załączają zaświadczenie lekarskie stwierdzające
brak przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny
pracy. Kandydaci, którzy w momencie rozpoczęcia nauki nie mają ukończonych 16 lat
załączają opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej o braku przeciwwskazań do
zatrudnienia jako pracownik młodociany.

5.

Absolwenci gimnazjów, ubiegający się o status młodocianego pracownika, przyjmowani są do
branżowych szkół zawodowych na podstawie umowy o pracę, niezależnie od wyniku egzaminu
gimnazjalnego.

6.

Rekrutacja do technikum zawodowego i liceum ogólnokształcącego
odbywa się na podstawie:
przeliczonych na punkty ocen z wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia





gimnazjum,

przeliczonych na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego z zakresu: języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego
nowożytnego,




innych dodatkowych kryteriów ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną.

7.

Kandydat do liceum i technikum może otrzymać maksymalnie 200 punktów:



maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy
uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresu: języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego
100 punktów w proporcji 72/28 przyzna
komisja rekrutacyjna
za wyniki uzyskane
na świadectwie ukończenia gimnazjum i inne osiągnięcia ucznia.



72 punktów uczeń może otrzymać za oceny z 4 następujących przedmiotów: 
- w liceum ogólnokształcącym z języka polskiego, matematyki, wychowania fizycznego i
informatyki,
- w technikum zawodowym z języka polskiego, matematyki, zajęć technicznych
i informatyki
zgodnie z zasadą:

celujący:
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

18 punktów
17 punktów
14 punktów
8 punktów
2 punkty



28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
np. udział w konkursach wojewódzkich i ponadwojewódzkich, których program obejmuje w
całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (max 18
pkt.), ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (7 pkt), aktywność społeczną (3 pkt.).

8.

W przypadku, gdy uczeń nie spełnia kryteriów ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną i nie zostanie przyjęty do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej, może
być przyjęty do innej szkoły na podstawie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
oraz świadectwa ukończenia szkoły.

9.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły będą
ogłoszone do 6 lipca 2018r.

10. Do 10 lipca 2018r. kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę nauki
w naszej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
11. Listy kandydatów przyjętych do szkoły będą ogłoszone 11 lipca 2018r.
12. W terminie 7 dni od ogłoszenia list przyjętych można wystąpić do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a w dalszej kolejności złożyć odwołanie do
dyrektora szkoły.
13. Do 9 sierpnia 2018r. będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.
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