INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM
Opracowana na podstawie Zarządzenia Nr 5/2013 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
z dnia 15 stycznia 2013 r.
ABSOLWENCIE POWINIENIEŚ WIEDZIED, ŻE:
Przy przyjęciu do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej możesz otrzymad
maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych, w tym:
1) 50 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego = suma wyników procentowych
z poszczególnych części egzaminu podzielona przez 10:
języka polskiego
historii i wiedzy o społeczeostwie
matematyki
przedmiotów przyrodniczych
języka obcego na poziomie podstawowym.
2) 40 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęd edukacyjnych,
które wskazuje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, do której ubiegasz się, zgodnie
z zasadą:
10 punktów
8 punktów
6 punktów
4 punkty
0 punktów

- ocena: celujący
- ocena: bardzo dobry
- ocena: dobry
- ocena: dostateczny
- ocena: dopuszczający.

3) 10 punktów za inne osiągnięcia, które będziesz mied wpisane zna świadectwie
ukooczenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:
2 punkty za ukooczenie gimnazjum z wyróżnieniem
maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej
wojewódzkim (patrz niżej), zgodnie z zasadami:
2 punkty – 1 konkurs
4 punkty – 2 konkursy
5 punktów – 3 i więcej konkursów.
maksymalnie 2 punkty za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych
co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół:
za zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych,
za zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach
lub zawodach artystycznych,

za zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach
wiedzy lub innych konkursach tematycznych.
zgodnie z zasadami:
1 punkt – jedno osiągnięcie
2 punkty – dwa lub więcej osiągnięd.
1 punkt za inne osiągnięcia, zapisane w statucie szkoły ponadgimnazjalnej
i podane do wiadomości przez dyrektora szkoły ponadgimnazjanej, do której się
ubiegasz, na przykład:
wzorowe zachowanie,
stała, udokumentowana działalnośd na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie
wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla
zwierząt, organizacjami pozarządowymi itp.,
wyróżniająca, udokumentowana działalnośd na rzecz środowiska szkolnego,
zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie
szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.
W przypadku równorzędnej liczby punktów
w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej mają:

rekrutacyjnych

pierwszeostwo

sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuoczo-wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych,
kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki,
kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, za które
przyznawane są dodatkowe punkty rekrutacyjne:
1. Uzyskanie tytułu finalisty w konkursach:
konkursach: języka polskiego z elementami sztuki, historii z elementami wos,
matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii, języka angielskiego, języka
niemieckiego występujących pod wspólna nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”,
„Liga Naukowa” – począwszy od edycji 2009,
„Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów”,
„Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów”,
„Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów”.
2. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach:
konkursie historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego...” od edycji
2010/2011.
Dolnośląskim Konkursie Języka Angielskiego UNION JACK CONTEST.
Regionalnym Konkursie Chemicznym „Młody chemik eksperymentuje”.
konkursie ekologicznym „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
konkursie wiedzy o Parlamencie RP oraz ludziach tworzących jego dzieje.

konkursie „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 – 1956”.
Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.
Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzna Polszczyzna.
3. Uzyskanie tytułu laureata w konkursach:
konkursie organizowanym przez Ośrodek Pamięd i Przyszłośd „Świadectwa
historyczne”,
konkursie historycznym „W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w latach 1939 –
1989”,
Dolnośląskim Konkursie Historycznym „Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpospolitej”.
4. Uzyskanie co najmniej wyróżnienia w ogólnopolskim tematycznym konkursie „Historia
Bliska”.
Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:
Termin
od 15 do 26 kwietnia
od 25 do 27 czerwca
od 28 czerwca
do 1 lipca

Działanie
Złóż podanie do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej.
Możesz złożyd dokumenty do nie więcej niż trzech wybranych
przez siebie szkół.
Możesz zmienid swoją decyzję i przenieśd podanie do innej szkoły.
Złóż dokumenty do wybranej przez siebie szkoły:
kopię świadectwa ukooczenia gimnazjum,
kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
inne wymagane przez szkołę dokumenty.

do 3 lipca

Zobacz, czy jesteś na liście przyjętych do szkoły.

do 5 lipca

Złóż oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w wybranej
szkole poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukooczenia
gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego,

do 8 lipca

Sprawdź, czy jesteś na OSTATECZNEJ liście przyjętych do szkoły.

Jeżeli nie jesteś przyjęty do wybranej szkoły w pierwszym naborze, to:
do 9 lipca

Możesz złożyd kopie dokumentów do innych szkół, które
dysponują wolnymi miejscami

do 10 lipca

Sprawdź, czy jesteś na liście przyjętych do szkoły

do 12 lipca

Złóż oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w wybranej
szkole poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukooczenia
gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego.

do 15 lipca

Wszystkie szkoły ogłaszają OSTATECZNE listy przyjętych uczniów.

