POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE na rok szkolny 2019/2020 do pięcioletniego TECHNIKUM
i trzyletniej BRANŻOWEJ SZKOŁY I stopnia w ZESPOLE SZKÓŁ NR1 im. Stanisława Staszica
w Pruszkowie dla KANDYDATÓW - ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz.610)
SPOSÓB PRZELICZNIA NA PUNKTY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW
W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać max. 200 punktów, w tym 100 punktów za egzamin
ósmoklasisty oraz 100 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki,
– mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka obcego nowożytnego
– mnoży się przez 0,3.
2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych ze świadectwa:
2.1Za ocenę:
a) celujący – przyznaje się po 18 punktów;
b) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;
c) dobry – przyznaje się po 14 punktów;
d) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty
3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
4. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć Kandydata uwzględnionych na
świadectwie ukończenia szkoły:

Rodzaj

Osiągnięcie

uzyskanie w zawodach wiedzy

tytułu finalisty konkursu

będących konkursem o zasięgu

przedmiotowego

ponadwojewódzkim organizowanym

tytułu laureata konkursu

przez kuratorów oświaty na

tematycznego lub

Liczba punktów
10 pkt.

7 pkt.

podstawie zawartych porozumień

interdyscyplinarnego

tytułu finalisty konkursu
tematycznego lub

5 pkt.

interdyscyplinarnego
uzyskanie w zawodach wiedzy

dwóch lub więcej tytułów

będących konkursem o zasięgu

finalisty konkursu

wojewódzkim organizowanym przez

przedmiotowego

kuratora oświaty

dwóch lub więcej tytułów
laureata konkursu
tematycznego lub

10 pkt.

7 pkt.

interdyscyplinarnego
dwóch lub więcej tytułów
finalisty konkursu
tematycznego lub

5 pkt.

interdyscyplinarnego
tytułu finalisty konkursu
przedmiotowego

7 pkt.

tytułu laureata konkursu
tematycznego lub

5 pkt.

interdyscyplinarnego
tytułu finalisty konkursu
tematycznego lub

3 pkt.

interdyscyplinarnego
uzyskanie wysokiego miejsca w

międzynarodowym

4 pkt.

krajowym

3 pkt.

wojewódzkim

2 pkt.

szczeblu:

powiatowym

1 pkt.

aktywność społeczna

w tym na rzecz środowiska

zawodach wiedzy innych niż
wymienione, artystycznych lub
sportowych organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na

szkolnego, w tym w formie

3 pkt.

wolontariatu
*W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego
zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18
punktów.
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza
się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i dodatkowego przedmiotu
wskazanego przez dyrektora Zespołu Szkół Nr1 w ogłoszeniu, według schematu:
Zajęcia edukacyjne (przedmiot)

Ocena na świadectwie

Liczba punktów

celujący

30 pkt.

bardzo dobry

25 pkt.

dobry

20 pkt.

dostateczny

10 pkt.

dopuszczający

5 pkt.

celujący

20 pkt.

język obcy, przedmiot

bardzo dobry

18 pkt.

dodatkowy (podany

dobry

13 pkt.

w ogłoszeniu dyrektora szkoły dla

dostateczny

8 pkt.

dopuszczający

2 pkt.

Język polski, matematyka

Kandydatów do Technikum)

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z
przedmiotu objętego tym egzaminem, przelicza się na punkty ocenę z tegoż przedmiotu ze
świadectwa ukończenia szkoły według schematu podanego w pkt.5.

