ABSOLWENCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ!
Zdobądź poszukiwany zawód z przyszłością.
Po ukończeniu szkoły podstawowej musisz podjąć ważną decyzję dotyczącą wyboru
dalszego kształcenia rozwijając swoje zdolności, zainteresowania oraz pogłębiając
wiedzę w wybranej dziedzinie.
Do Ciebie należy decyzja, nie jest to łatwy wybór, bowiem zależy on nie tylko
od Twoich pragnień i celów, ale także od Twoich możliwości i uwarunkowań
zewnętrznych.
W naszej szkole oprócz wysokiej jakości nauczania i stwarzania warunków
do rozwoju zapewniamy dobrą i przyjazną atmosferę.
Skorzystaj z naszej oferty.
KAŻDY KIERUNEK POSIADA SWOJĄ SPECYFIKĘ I ORGINALNE
ROZWIĄZANIA STWORZONE Z MYŚLĄ O JAK NAJLEPSZYM
WYPOSAŻENIU UCZNIA W KLUCZOWE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Będzie prowadzona dla:


absolwentów szkoły podstawowej do:

1) Czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego
2) Pięcioletniego Technikum
3) Branżowej Szkoły I stopnia
Informacja dotycząca rekrutacji:
1. Wymagania ogólne niezbędne do przyjęcia do szkoły dla absolwentów
ośmioletniej szkoły podstawowej:
a) świadectwo ukończenia świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
b) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku kandydatów
do szkoły zawodowej.
2. Postępowanie rekrutacyjne:
Postępowanie obejmuje III etapy:
I etap
1. Wyniki egzaminu egzaminu ósmoklasisty.
2. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z
języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły.
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.

5. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów
wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu
uzdolnień kierunkowych.
Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę łącznie na I etapie
postępowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
II etap
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na etapie pierwszym na II etapie
przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
III etap
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na etapie drugim lub gdy szkoła
nadal dysponuje wolnymi miejscami na III etapie brane są pod uwagę łącznie
kryteria:
1. Wielodzietność rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

