REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI
DO TECHNIKUM
w Zespole Szkół Ekonomiczno – Turystycznych
w Jeleniej Górze
rok szkolny 2015/2016
REGULAMIN REKRUTACJI
1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać się absolwenci
gimnazjum.
W roku szkolnym 2015/2016 w Technikum zostaną otwarte n/w
specjalności:
 technik hotelarstwa,
 technik obsługi turystycznej,
 technik handlowiec,
 technik ekonomista,
 technik turystyki wiejskiej
oraz nowy kierunek TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI !.
2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria zawarte w
Statucie szkoły, uwzględniające:
a. liczbę punktów rekrutacyjnych za każdy wyniki procentowy z
zakresu:
 języka polskiego,
 historii i wiedzy o społeczeństwie,
 matematyki,
 przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i
chemii,
 języka obcego na poziomie podstawowym,
b. liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie
ukończenia gimnazjum, tj.:
 język polski,
 matematyka,
 język obcy,
 geografia lub historia,
c. liczbę punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum.
3. W przypadkach uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z
przyczyn losowych lub zdrowotnych na podstawie § 49 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w

szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) ustala
się następujące zasady wyznaczania liczby punktów za egzamin
gimnazjalny - odpowiadającej sumie liczby punktów możliwych do
uzyskania za poszczególne zakresy egzaminu gimnazjalnego z:
 języka polskiego - liczba punktów za ocenę na świadectwie z
języka polskiego,
 historii i wos - średnia liczby punktów za oceny na świadectwie z
historii i wos,
 matematyki - liczba punktów za ocenę na świadectwie z
matematyki,
 przedmiotów przyrodniczych - średnia liczby punktów za oceny na
świadectwie z biologii, geografii, fizyki i chemii,
 język obcy - liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka
obcego wskazanego przez kandydata.
Punkty za oceny na świadectwie oblicza się zgodnie z przeliczaniem
obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie
ukończenia gimnazjum.
4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz
laureaci
konkursów
przedmiotowych
o
zasięgu
wojewódzkim,
przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13,
poz. 125, z późn. zm.), zgodnie z zapisami art. 20d wymienionej na wstępie
ustawy o zmienia ustawy, przyjmowani są w pierwszej kolejności do
wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których
mowa w punkcie 2. Zaświadczenie wydane przez Kuratora Oświaty
właściwego ze względu na siedzibę szkoły, do której uczęszczał laureat
lub finalista konkursu przedmiotowego, są ważne na terenie całego kraju.
5. Konkursami, o których mowa w punkcie 4 są w szczególności n/w
konkursy:
* Konkursy przedmiotowe o zasięgu co najmniej wojewódzkim (uzyskanie
tytułu finalisty):
 Konkurs polonistyczny, historyczny, z elementami WOS,
matematyczny,
chemiczny,
fizyczny,
geograficzny,
biologiczny, języka angielskiego, języka niemieckiego,
języka francuskiego występujących pod wspólną nazwą
„zDolny Ślązak Gimnazjalista”,
 Konkurs pod nazwą „Liga Naukowa - Dolnośląski
Konkurs Gimnazjalistów”,
 Konkurs matematyczny - „Olimpiada Matematyczna
Gimnazjalistów”,
 Konkurs informatyczny - „Olimpiada Informatyczna
Gimnazjalistów”,

 Konkurs języka angielskiego - „Olimpiada Języka
Angielskiego dla Gimnazjalistów”.
6. O przyjęciu do wybranych przez kandydata klas pierwszych Technikum
decyduje suma punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.
7. Szkoła uczestniczy w informatycznym systemie, wspomagającym proces
rekrutacji „Nabór Optivum”.
8. W procesie rekrutacji do Technikum ustala się następujący szczegółowy
sposób punktowania (Zarządzenie Nr 08/2015 Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty z dnia 02 lutego 2015 roku).

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych objętych elektronicznym systemem
naboru składają wniosek wraz z załącznikami jedynie do szkoły pierwszego wyboru
wskazując w nim także szkołę drugiego i trzeciego wyboru.
Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami
świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat
ukończył.

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB PUNKTOWANIA
I. Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
Szczegóły i uzyskana ilość punktów:
Równa liczbie punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu
(maksymalnie 50 punktów).
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
- języka obcego na poziomie podstawowym.
II. Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum:
- język polski,
- matematyka,
- język obcy,
- geografia lub historia.
Szczegóły i uzyskana ilość punktów:
Za każdą ocenę:
- celującą - 10 punktów,
- bardzo dobrą - 8 punktów,
- dobrą - 6 punktów,
- dostateczną - 4 punkty,
- dopuszczającą - 0 punktów.

III.

Osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia
gimnazjum.

Szczegóły i uzyskana ilość punktów:
1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - maksymalnie 2 punkty.
2. Udział w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, wskazane w
załączniku nr 3b Zarządzenia Nr 08/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z
dnia 02 lutego 2015 r. - maksymalnie 5 punktów.
2.1. Uzyskanie tytułu finalisty w konkursach:
2.1.1. Konkursach: języka polskiego z elementami sztuki, historii z
elementami WOS, matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii,
języka angielskiego, języka niemieckiego, francuskiego,
występujących pod wspólną nazwą zDolny Ślązak Gimnazjalista”.
2.1.2. „Liga Naukowa - Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów”.
2.1.3. Konkursie Matematycznym - „Olimpiada Matematyczna
Gimnazjalistów”.

2.1.4. Konkurs Informatyczny - „Olimpiada Informatyczna
Gimnazjalistów”.
2.1.5. Konkurs Języka Angielskiego - „Olimpiada Języka
Angielskiego dla Gimnazjalistów”.
2.2. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach:
2.2.1. Konkursie historycznym: „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego”.
2.2.2. Dolnośląskim Konkursie Języka Angielskiego UNION JACK
CONTEST.
2.2.3. Regionalnym Konkursie Chemicznym „Młody Chemik
eksperymentuje”.
2.2.4. Konkursie ekologicznym „Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski”.
2.2.5. Konkursie „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 –
1956”.
2.2.6. Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla
Gimnazjalistów.
2.2.7. Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzna Polszczyzna.
2.3. Uzyskanie tytułu laureata w konkursach:
2.3.1. Konkursie organizowanym przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość
„Świadectwa historyczne”.
2.3.2. Konkursie historycznym „W kalejdoskopie pamięci - Polska i
Polacy w latach 1939 – 1989”.
2.3.3. Dolnośląskim Konkursie Historycznym „Od Solidarności do
Trzeciej Rzeczpospolitej”.
2.4. Uzyskanie co najmniej wyróżnienia w ogólnopolskim tematycznym
konkursie historycznym „Historia Bliska”.
3. Zajęcie od I do III miejsca - maksymalnie 2 punkty.
- w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym,
- zajęcie I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub
zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub
zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co
najmniej na szczeblu powiatowym.
4. Inne osiągnięcia ucznia - maksymalnie 1 punkt.
- wzorowe zachowanie lub
- stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie
wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla
zwierząt, organizacjami charytatywnymi, itp. lub
- wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego,
zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie
szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

