Gimnazjum w Koźmicach
Wielkich
REKRUTACJA DO SZKÓŁ
PONADGIMNAZJANYCH
2017/2018

Szkolnictwo ponadgimnazjalne na lata szkolne
2017/2018 – 2019/2020
od 1 września 2017 r.

Liceum Ogólnokształcące
3 lata nauki

Matura

od 1 września 2017 r.

Technikum
4 lata nauki

Zawód + matura
tytuł technika

zawody z dwiema lub
trzema kwalifikacjami

od 1 września 2017 r.

Branżowa Szkoła I Stopnia
3 lata nauki
zawody z jedną kwalifikacją

Wykształcenie
zasadnicze
branżowe

Branżowa Szkoła II Stopnia
2 lata nauki
zawody z dwiema kwalifikacjami

Kształcenie technika elektryka

Branżowa Szkoła I stopnia
(3 lata nauki)

Branżowa Szkoła II stopnia
(2 lata nauki)

Zawód: elektryk

Zawód: technik elektryk

Kwalifikacja: K1. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,
maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja: K2. Eksploatacja
maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych

Uczeń w BS II stopnia zdaje egzamin
potwierdzający kwalifikację K2.
Kwalifikację K1 potwierdził już w BS I
stopnia

lub
Technikum
4-letnie (od 1.09.2017 r.)
lub
5-letnie (od 1.09.2019 r.)
Zawód: technik elektryk
Kwalifikacje:
K1. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn
i urządzeń elektrycznych
K2. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Kształcenie technika handlowca
Branżowa Szkoła I stopnia
(3 lata nauki)

Branżowa Szkoła II stopnia
(2 lata nauki)

Zawód: sprzedawca

Zawód: technik handlowiec

Kwalifikacja: K1. Prowadzenie
sprzedaży

Kwalifikacja: K2. Prowadzenie
działalności handlowej

Uczeń w BS II stopnia zdaje
egzamin potwierdzający kwalifikację
K2. Kwalifikację K1 potwierdził już w
BS I stopnia

lub
Technikum
4-letnie (od 1.09.2017 r.)
lub
5-letnie (od 1.09.2019 r.)
Zawód: technik handlowiec
Kwalifikacje:
K1. Prowadzenie sprzedaży
K2. Prowadzenie działalności handlowej

Terminy egzaminu gimnazjalnego

część

humanistyczna
19 kwietnia 2017 r.
 część matematyczno – przyrodnicza
20 kwietnia 2017 r.
 część z języka obcego nowożytnego
21 kwietnia 2017 r.
WYNIKI EGZAMINÓW 16 czerwca 2017 r.

REKRUTACJA 2017/2018

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły
ponadgimnazjalnej dla młodzieży na podbudowie
programowej gimnazjum maksymalna
liczba punktów wynosi

200 punktów

REKRUTACJA 2017/2018

Liczba punktów możliwych do uzyskania
za wyniki egzaminu gimnazjalnego,
zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach egzaminu

100 punktów

REKRUTACJA 2017/2018

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali
procentowej przelicza się na punkty
według zasady, że z każdego zakresu
można uzyskać maksymalnie

20 punktów licząc że jeden procent
w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

Sposób obliczania punktów
Wynik
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, fizyki, chemii i geografii

(max) 100 %

x 0,2 = 20 pkt

Wynik z języka obcego na poziomie

(max) 100 %

x 0,2 = 20 pkt

Kryteria – egzamin gimnazjalny

podstawowym
max

100 pkt

Sposób przeliczania punktów
Liczba punktów możliwych do uzyskania
za oceny z języka polskiego , matematyki i dwóch
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
72 punkty
celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt

Sposób przeliczania punktów
Liczba punktów możliwych do uzyskania za szczególne
osiągnięcia ucznia
28 punktów, przy czym:
za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt
 za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły - 18 pkt
 aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt


Laureaci konkursów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty :



tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt



tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt



tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

Laureaci konkursów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim :
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt


tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt


Laureaci konkursów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt






dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 pkt
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - 5 pkt
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

Laureaci konkursów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim :
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt
 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym panem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt


 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt

Laureaci konkursów
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub
sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym – 4 pkt
 krajowym – 3 pkt
 wojewódzkim – 2 pkt
 powiatowym – 1 pkt


Laureaci konkursów
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 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.

Zawody sportowe
Zawody sportowe
organizowane przez
światowe i europejskie
federacje sportowe
Zawody sportowe
organizowane przez
polskie związki sportowe

Zawody sportowe
organizowane przez
Szkolny Związek Sportowy

Zawody sportowe
organizowane przez
jednostki samorządu
terytorialnego i gminne
związki sportowe

Zawody indywidualne
i zespołowe:
Akrobatyka sportowa, badminton, bieg
na orientację biathlon, biegi
przełajowe, boks, bowling sportowy,
brydż sportowy, futbol amerykański,
gimnastyka art.,. gimnastyka
sportowa, golf, hokej, judo,
jeździectwo, kajakarstwo, karate,
kolarstwo, koszykówka, kręglarstwo,
lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo,
narciarstwo, pięciobój nowoczesny,
piłka nożna, piłka ręczna, piłka
siatkowa, pływanie, podnoszenie
ciężarów, rugby, saneczkarstwo, skoki
do wody, snowboard, sport
kartingowy, strzelectwo sportowe,
szachy, szermierka, taniec sportowy,
taekwon – do, tenis, tenis stołowy,
triathlon, unihokej, wioślarstwo,
wspinaczka sportowa, zapasy,
żeglarstwo, żeglarstwo lodowe i inne.

międzynarodowe

miejsca 1-10

krajowy

miejsca 1-6

wojewódzki

miejsca 1-3

powiatowy

miejsca 1-3

REKRUTACJA
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00
W postępowaniu uzupełniającym
od 10 do 18 lipca 2017 r. do godz. 15.00

REKRUTACJA
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w której
przeprowadza się:


sprawdzian uzdolnień kierunkowych jeżeli program nauczania
realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów
szczególnych indywidualnych predyspozycji /art. 20f ust.5 ustawy/;



próby sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do
szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej
mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej /art. 20h ust.1 pkt 3 i ust. 4
ustawy/;

REKRUTACJA


sprawdzian kompetencji językowych w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej,
oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego w szkole
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej /art. 7b ust.1c, art. 20j
ust.1 ustawy/.

od 24 kwietnia do 25 maja 2017 r. do godz. 15.00
W postępowaniu uzupełniającym
od 10 do 18 lipca 2017 r. do godz. 15.00

REKRUTACJA
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t
ust.7 ustawy.
od 24 kwietnia do 27 czerwca 2017 r.
W postępowaniu uzupełniającym
od 10 lipca do 2 sierpnia 2017 r.

REKRUTACJA
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji
językowych.
od 29 do 31 maja 2017 r.
W postępowaniu uzupełniającym
od 11 do 12 lipca 2017 r.

REKRUTACJA
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji
językowych.

6 czerwca 2017 r. do godz. 12.00
W postępowaniu uzupełniającym
14 lipca 2017 r. do godz. 12.00

REKRUTACJA
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
od 23 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00
W postępowaniu uzupełniającym
nie dotyczy

REKRUTACJA
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
30 czerwca 2017 r. godz. 12.00
W postępowaniu uzupełniającym
4 sierpnia 2017 r., godz. 12.00

REKRUTACJA
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów
zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym
zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata
oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 30 czerwca 2017 r. od godz. 12.00
do 3 lipca 2017 r. do godz. 15.00
W postępowaniu uzupełniającym
od 4 sierpnia 2017 r. od godz. 12.00
do 8 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00

REKRUTACJA





Potwierdzenie przez rodzica kandydata/ kandydata
pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez
dostarczenie:
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie
zostały wcześniej złożone (uzupełnienie wniosku)
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

do 5 lipca 2017 r. do godz. 15.00
W postępowaniu uzupełniającym
do 21 sierpnia 2017 r. do godz.15.00

REKRUTACJA
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy
kandydatów nieprzyjętych.
7 lipca 2017 r. godz.12.00
W postępowaniu uzupełniającym
28 sierpnia 2017 r. godz.12.00

REKRUTACJA
Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej Małopolskiego Kuratora Oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole.

7 lipca 2017 r.
W postępowaniu uzupełniającym
28 sierpnia 2017 r.

PODSTAWA PRAWNA
ZARZĄDZENIE NR 11/17 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23
marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa
w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas
I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie
małopolskim. Dz.U.2015.1942


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017
r. w sprawie przeprowadzania 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
(Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r. Poz. 586 ).


PODSTAWA PRAWNA


Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za
wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/2017 w województwie
małopolskim.

PRZYDATNE ADRESY

www.kuratorium.krakow.pl
www.portaledukacyjny.krakow.pl
www.men.gov.pl

opracowanie
doradca zawodowy mgr Bożena Perz

