REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Ważne terminy!:

Punkty:
- oceny z j. polskiego i 3 zajęć do 72 pkt
- wyniki egzaminu gimnazjalnego do 100 pkt
- świadectwo z wyróżnieniem
2 pkt
- szczególne osiągnięcia
do 18 pkt
(konkursy, olimpiady, zawody)
2 pkt
- aktywność na rzecz innych
(np. wolontariat)
do 6 pkt
- średnia arytmetyczna

•

11 - 22 maja kandydaci składają wnioski w szkole pierwszego wyboru,

•

28 maja - 3 czerwca przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień
kierunkowych (umiejętności językowych) do oddziałów dwujęzycznych,

•

19 - 23 czerwca kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru
szkół/oddziałów lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali tego w terminie
11-22 maja z uzasadnionych przyczyn losowych,

•

26 - 29 czerwca kandydaci składają w szkołach pierwszego wyboru kopię
świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne

max. 200 pkt

dokumenty,

Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności:

LAUREACI LUB FINALIŚCI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD
PRZEDMIOTOWYCH ORAZ LAUREACI KONKURSÓW
PRZEDMIOTOWYCH O ZASIĘGU WOJEWÓDZKIM LUB
PONADWOJEWÓDZKIM.

••

Do

•

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
3 - 6 lipca kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania

2

lipca

do

godz.

17.00 listy kandydatów

do szkoły (składając oryginały świadectwa i zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego),
•

7 lipca do godz. 16.00 listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych,

•

Do końca sierpnia szkoły przeprowadzają postępowanie
uzupełniające.

Istotne…
!
!
!
!

Oddziały sportowe - pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim
i pisemna zgoda rodziców, uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe.
Oddziały dwujęzyczne/oddziały wymagające szczególnych indywidualnych predyspozycji - sprawdzian uzdolnień kierunkowych.
Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie.
„Część integracyjna” oddziałów integracyjnych - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z tytułu
niepełnosprawności przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Gimnazjalisto,
rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa
użyciu Elektronicznego Systemu Rekrutacji, pod adresem:
www.ponadgimnazjalne.edukacja.warszawa.pl.

się

przy

Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach.
Układasz listę szkół i oddziałów w kolejności zgodnej z własnymi
preferencjami.

Punktacja:
200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
w postępowaniu rekrutacyjnym.
• 100 punktów za egzamin gimnazjalny przeprowadzony w ostatnim roku
nauki. Do przeliczania wyników na punkty przyjmuje się współczynnik 0,2
(np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, co daje w rekrutacji
14 punktów).
• 100 punktów za oceny na świadectwie z języka polskiego i trzech
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz za inne
osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 2 punkty - za wysokie miejsce nagradzane lub honorowane zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, co najmniej
na szczeblu powiatowym (niezależnie od liczby zawodów, w przypadku

przyznania 5 punktów nie przyznaje się 2 punktów).
 2 punkty - za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza
w formie wolontariatu lub na rzecz środowiska szkolnego.
 2 punkty - za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.
 do 6 punktów – za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc
po przecinku.
Kryteria przyjmowania kandydatów w przypadku równorzędnych
wyników:
Problemy zdrowotne (w pierwszej kolejności), następnie wielodzietność
rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność
jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata,
niepełnosprawność
rodzeństwa
kandydata,
samotne
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ważne adresy:

Oceny na świadectwie:
 celujący - 18 punktów, bardzo dobry - 14 punktów, dobry - 10 punktów,
dostateczny - 6 punktów, dopuszczający - 2 punkty.

 www.ponadgimnazjalne.edukacja.warszawa.pl – strona
systemu rekrutacji; harmonogram, oferta szkół,

Inne osiągnięcia wymienione na świadectwie:
 13 punktów – finalista konkursu przedmiotowego oraz laureat konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego, organizowanego przez kuratora
oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim. Finalista lub laureat

instrukcje…
 www.edukacja.warszawa.pl - Biuro Edukacji, ważne

więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 punktów.

komunikaty dotyczące rekrutacji, plan naboru,

 7 punktów - finalista w konkursie organizowanym przez kuratora
oświaty (konkursy tematyczne i interdyscyplinarne). Finalista więcej niż

jednego konkursu uzyskuje 7 punktów. W przypadku przyznania 13
punktów nie przyznaje się 7 punktów.
 5 punktów - za wysokie miejsce nagradzane lub honorowane zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, co najmniej
na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim (niezależnie od liczby
zawodów).

harmonogram….


www.kuratorium.waw.pl - Kuratorium Oświaty,
Zarządzenie Nr 13 dotyczące m. in. przeliczania na
punkty ocen i osiągnięć, terminów.

