POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE na rok szkolny 2019/2020 do czteroletniego TECHNIKUM
i trzyletniej BRANŻOWEJ SZKOŁY I stopnia w ZESPOLE SZKÓŁ NR1 im. Stanisława Staszica
w Pruszkowie dla KANDYDATÓW - ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne
2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum
i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego
gimnazjum.

SPOSÓB PRZELICZNIA NA PUNKTY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW
W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać max. 200 punktów, w tym 100 punktów za
świadectwo ukończenia gimnazjum oraz 100 punktów za egzamin gimnazjalny.
1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych ze świadectwa:

Ocena z przedmiotu

Przeliczenie na punkty ocen z: języka polskiego, matematyki, języka
obcego i oceny z zajęć edukacyjnych podanych w ogłoszeniu przez
dyrektora Zespołu Szkół Nr1 im. S. Staszica

Celująca
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczająca

18 punktów
17 punktów
14 punktów
8 punktów
2 punkty

2. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów
3. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:

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

podstawie zawartych porozumień

interdyscyplinarnego

Liczba punktów
10 pkt.

7 pkt.

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
zawodach wiedzy innych niż
wymienione, artystycznych lub

międzynarodowym

4 pkt.

krajowym

3 pkt.

wojewódzkim

2 pkt.

powiatowym

1 pkt.

sportowych organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na
szczeblu:
aktywność społeczna, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w tym
w formie wolontariatu

3 pkt.

4. Punktacja za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym:

Kryteria - egzamin gimnazjalny

Wynik z egzaminu
gimnazjalnego w %

Max. liczba punktów w
postępowaniu
rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z historii i wiedzy o
społeczeństwie
wynik z matematyki
wynik z biologii, chemii, fizyki
i geografii
wynik z języka obcego nowożytnego
na poziomie podstawowym

100%

x 0,2 = 20 pkt

100%
100%

x 0,2 = 20 pkt
x 0,2 = 20 pkt

100%

x 0,2 = 20 pkt

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
przelicza się na punkty oceny z j polskiego, matematyki, historii, wos, biologii, fizyki, geografii
i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w następujący
sposób:
Ocena z przedmiotu
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Ocena z przedmiotu

Przeliczenie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki
20 punktów
18 punktów
13 punktów
8 punktów
2 punkty
Przeliczenie na punkty ocen z historii i wos

Celujący
20 punktów
Bardzo dobry
18 punktów
Dobry
13 punktów
Dostateczny
8 punktów
Dopuszczający
2 punkty
liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2

Ocena z przedmiotu

Przeliczenie na punkty ocen z biologii, chemii, fizyki i geografii

Celujący
20 punktów
Bardzo dobry
18 punktów
Dobry
13 punktów
Dostateczny
8 punktów
Dopuszczający
2 punkty
liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4

Ocena z przedmiotu

Przeliczenie na punkty ocen z języka obcego nowożytnego

Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający

20 punktów
18 punktów
13 punkty
8 punkty
2 punkty

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty
oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część
egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie, według schematu podanego w pkt.5.
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego
nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum według schematu podanego w
pkt.5.

