Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Wybory uczniów gimnazjum w roku
szkolnym 2018/2019
Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać:
■ 3-letnie liceum ogólnokształcące (LO)

■ 4-letnie technikum (T)
■ 3-letnia branżowa szkoła I stopnia (BS I)

Zmiana ustroju szkolnego od roku szkolnego
2017/2018

Zmiana ustroju szkolnego
■ Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia,
w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, nastąpiło 1 września 2017 r.
Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły
I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021

Branżowa szkoła I stopnia
■ Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będą przystępować do jednego
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
■ Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwi uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia zasadniczego
branżowego.

Branżowa szkoła I stopnia
■ Pierwsi absolwenci ukończą branżowa szkołę I stopnia w 2020 roku, dlatego też
aby umożliwić im kontynuację nauki w szkole prowadzącej kształcenie
zawodowe, zakłada się utworzenie od roku szkolnego 2020/2021 dwuletniej
branżowej szkoły II stopnia.

Branżowa szkoła II stopnia

Do branżowej szkoły II stopnia będą przyjmowani absolwenci branżowej szkoły I
stopnia, którzy kształcili się w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację
wspólną dla zawodu nauczanego w danej branżowej szkole II stopnia ( jest ich 48).

Branżowa szkoła II stopnia
■ Absolwenci BS I kształcący się w zawodach, dla których nie jest przewidziane
kształcenie w BS II, będą mogli podjąć pracę lub kontynuować naukę w LO dla
dorosłych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ) organizowanych
bezpłatnie przez szkoły zawodowe, CKP, CKU.

Branżowa szkoła II stopnia
■ Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwi uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia średniego
branżowego.
■ Realizacja kształcenia w zawodach, które mają kontynuację na poziomie
technika.

Branżowa szkoła II stopnia
■ Absolwent BS II będzie mógł przystąpić do matury na poziomie podstawowym z
języka polskiego, matematyki, języka obcego.
Uczeń po branżowej szkole II stopnia dodatkowo w miejsce obowiązkowego
przedmiotu dodatkowego (z zakresu kształcenia ogólnego) przystąpi do egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. Uzyska on tym samym, oprócz
świadectwa dojrzałości, także dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Warunkiem zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie
będzie otrzymanie z każdej części pisemnej egzaminu co najmniej 50 proc.
Możliwych do uzyskania punktów, zaś z każdej części praktycznej – co najmniej 75
proc. punktów.
■ Uczniowie kończący branżową szkołę II stopnia będą mogli ubiegać się o
miejsce na dowolnym kierunku studiów.

Zasady przeliczania punktów do 3 letniego liceum
ogólnokształcącego, 4 letniego technikum oraz
szkół branżowych I stopnia
■

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik
przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych,
e) języka obcego nowożytnego
mnoży się przez 0,2.
______________________________________________________________________________

■

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
za oceny wyrażone w stopniu:

■

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów,

■

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,

■

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów,

■

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

■

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

■

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

■

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

■

Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 18 punktów.

Kryteria - egzamin gimnazjalny

wyniki z egzaminu gimnazjalnego w %

punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

(max) 100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

(max) 100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z matematyki

(max) 100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii

(max) 100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego na poziomie podstawowym (max) 100%

x 0,2 = 20 pkt

max

(max) 100 pkt

Kryteria - świadectwo

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

ocena z języka polskiego

(max) 18 pkt

ocena z matematyki

(max) 18 pkt

ocena z trzeciego przedmiotu*

(max) 18 pkt

ocena z czwartego przedmiotu*

(max) 18 pkt

aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt

szczególne osiągnięcia w konkursach, zawodach

(max) 18 pkt

max

(max) 100 pkt

Razem

(max) 200 pkt

Punkty uzyskane za szczególne osiągnięcia w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych
(fragment § 6. 1. rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego…)
Lp.

A

1

2

3

Zawody wiedzy będące
konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim
organizowanym
przez kuratorów oświaty na Finalista konkursu
podstawie zawartych
przedmiotowego
porozumień
10pkt.

Zawody wiedzy będące
konkursem o zasięgu
wojewódzkim
organizowanym
przez kuratora oświaty
Zawody wiedzy inne niż
wymienione w pkt. 1-2,
artystyczne lub sportowe
organizowane przez
kuratora
oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły

Dwa lub więcej
tytułów finalisty
konkursu
przedmiotowego
10pkt.

Uzyskanie
wysokiego miejsca
na szczeblu
międzynarodowym
4pkt.

B

C

D

Laureat konkursu
tematycznego lub
interdyscyplinarnego
7pkt.

Finalista konkursu
tematycznego lub
interdyscyplinarneg
o
5pkt.

Dwa lub więcej
tytułów laureata
konkursu
tematycznego lub
interdyscyplinarnego
7pkt.

Dwa lub więcej
tytułów
finalisty konkursu
tematycznego lub
interdyscyplinarneg Finalista konkursu
o
przedmiotowego
5pkt.
7pkt.

Uzyskanie wysokiego
miejsca na szczeblu
krajowym
3pkt.

Uzyskanie
Uzyskanie
wysokiego
wysokiego
miejsca na
miejsca na szczeblu szczeblu
wojewódzkim
powiatowym
2pkt.
1pkt.

E

F

Laureat konkursu
tematycznego lub
interdyscyplinarneg
o
5pkt.

Finalista konkursu
tematycznego lub
interdyscyplinarnego
3pkt.

§ 6. 2. rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego…: W przypadku gdy kandydat ma więcej
niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego
samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 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.

