ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
im. Jana Pawła II w Lipsku
ul. Zwoleńska 12
27-300 Lipsko
tel. 048 3780137

Harmonogram rekrutacji
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
utworzony na podstawie
Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12.04.2017r.
w sprawie rekrutacji uczniów
do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia,
szkół dla dorosłych i szkół policealnych
na rok szkolny 2017 / 2018

REKRUTACJA ZASADNICZA

TERMIN

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi Od 8 maja od godz. 10.00
spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 19 maja do godz. 15.00
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

Od 16 czerwca od godz. 10.00
do 19 czerwca do godz. 16.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum Od 23 czerwca od godz. 12.00
i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( kopie poświadczone za zgodność do 28 czerwca do godz. 16.00
przez gimnazjum )
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych dokumentów przez komisje Od 8 maja do 5 lipca
rekrutacyjne
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 5 lipca do godz. 16.00
zawierających imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz
informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą
liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania Od 6 lipca od godz. 10.00
lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych, który dokonał wyboru w danym do 7 lipca do godz. 16.00
zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia
o wyborze tej szkoły

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz Od lipca od godz. 10.00
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej do 14 lipca do godz. 12.00
nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Do 14 lipca do godz. 16.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

Do 14 lipca do godz. 16.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

TERMIN

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi Od 10 sierpnia od godz. 10.00
spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 14 sierpnia do godz. 16.00
Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania
lekarskie

na badania Od 10 sierpnia od godz. 10.00
do 14 sierpnia do godz. 16.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych dokumentów przez komisje Od 10 sierpnia do 28 sierpnia
rekrutacyjne
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Do 28 sierpnia do godz. 12.00
zawierających imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz
informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą
liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania Przy składaniu wniosku
lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia do szkoły
w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia
o wyborze tej szkoły
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz Od 29 sierpnia od godz. 8.00
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej do 30 sierpnia do godz. 16.00
nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Do 31 sierpnia do godz. 16.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

Do 31 sierpnia do godz. 16.00

PUNKTACJA
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik - języka polskiego,
przedstawiony w procentach z:
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych,
- języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym
mnoży się przez 0,2
Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na celującym
świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
bardzo dobrym
dobrym
dostatecznym
dopuszczającym
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Finalista konkursu przedmiotowego

10 punktów

Laureat konkursu tematycznego

7 punktów

Finalista konkursu tematycznego

5 punktów

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w / w
na szczeblu:

międzynarodowym
krajowym
wojewódzkim
powiatowym

18 punktów
17 punktów
14 punktów
8 punktów
2 punkty

4 punkty
3 punkty
2 punkty
1 punkt

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne 18 punktów
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, z tym, że
maksymalna liczba punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia
wynosi
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 3 punkty
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
Warunkiem przyjęcia ucznia do liceum ogólnokształcącego jest uzyskanie minimum 75 punktów.
Warunkiem przyjęcia ucznia do technikum jest uzyskanie minimum 50 punktów.
Do szkoły branżowej I stopnia uczniowie przyjmowani są bez limitu punktów.
Warunkiem przyjęcia jest podpisana umowa z zakładem pracy, w którym uczeń będzie realizował praktyczną
naukę zawodu.

