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Przedmioty punktowane w Liceum Ogólnokształcącym - język polski, matematyka oraz dodatkowo
- profil medialny: historia, wiedza o społeczeństwie
- profil lingwistyczny: geografia, język obcy
- profil politechniczny: informatyka, fizyka
- profil bezpieczeństwa wewnętrznego: geografia, wiedza o społeczeństwie
- profil biologiczno-chemiczny: biologia, chemia
- profil artystyczny: wiedza o społeczeństwie, historia
- profil psychologiczny: biologia, wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane w Technikum - język polski, matematyka, oraz dodatkowo
kl. 1Ta - technik analityk: chemia, biologia
kl 1Ts - technik ochrony środowiska: chemia, biologia
kl 1To - technik optyk: informatyka, fizyka
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego *1
- wynik procentowy z: języka polskiego, 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.
- za oceny wyrażone w stopniu: celującym – 18 punktów, bardzo dobrym – 17 punktów, dobrym – 14
punktów, dostatecznym – 8 punktów, dopuszczającym – 2 punkty.
Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów.
Terminarz rekrutacyjny *2
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –
od 1 do 20 czerwca 2018
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopie: świadectwa ukończenia
gimnazjum i zaświadczenia o wynikach – od 22 do 26 czerwca 2018
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły – do 13 lipca 2018
4. 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
– do 17 lipca 2018
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu – do 25 lipca 2018
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych – do 26 lipca 2018.
Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
Ad.1 do 31 lipca 2018.
Ad.2 -----------------------Ad.3 do 22 sierpnia 2018.
Ad.4. 22 sierpnia 2018.
Ad.5 do 28 sierpnia 2018.
Ad.6 29 sierpnia 2019.

*1
*2

na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 roku,
na podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9.01 2018 roku

