Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 13/2014
Szczegółowe kryteria rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława
Maczka w Koronowie na rok szkolny 2014/2015
1. Maksymalna liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 100


język polski – max 20 punktów



historia i wiedza o społeczeństwie – max 20 punktów



matematyka – max 20 punktów



przedmioty przyrodnicze – max 20 punktów



język obcy na poziomie podstawowym – max 20 punktów

Wynik procentowy z każdej części egzaminu gimnazjalnego będzie przeliczany według
następującej zasady 1%=0,2 punktów.
2. Maksymalna liczba punktów za ocenę z języka polskiego – 16
Stopień celujący – 16
Stopień bardzo dobry – 14
Stopień dobry – 11
Stopień dostateczny - 6
Stopień dopuszczający – 2
3. Maksymalna liczba punktów za oceny z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez
szkołę – maksymalnie 48 punktów :
- w czteroletnim technikum:
technik handlowiec : matematyka, geografia, WOS;
technik informatyk : matematyka, fizyka, informatyka;
technik mechanik : matematyka, fizyka, informatyka;
technik ekonomista : matematyka, geografia, WOS;
- w zasadniczej szkole zawodowej : matematyka, geografia, fizyka.
Liczba punktów za poszczególne oceny:
Stopień celujący – 16
Stopień bardzo dobry – 13
Stopień dobry – 10
Stopień dostateczny - 5
Stopień dopuszczający – 2

4. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 punktów.
5. Inne osiągnięcia kandydata w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach
sportowych organizowanych przez kuratora oświaty – max 20 punktów
6. Osiągnięcia sportowe co najmniej na szczeblu powiatu – 4 punkty
7. Osiągnięcia artystyczne w konkursach organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym – 4 punkty
8. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu – 2 punkty.

Wymagane dokumenty:


podanie



świadectwo ukończenia gimnazjum



zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu
gimnazjalnego



2 fotografie



zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w wybranych
zawodach



kandydaci do zasadniczej szkoły zawodowej, którzy będą odbywać zajęcia
praktyczne w zakładach pracy zobowiązani są dostarczyć kopię umowy
o pracę do dnia 10 września 2014 r.

