Zasady rekrutacji
na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów szkół podstawowych
Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu
Technikum Zawodowe nr 3
II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera

1. Kandydaci do szkoły składają wnioski od 9 maja 2019 do 18 czerwca 2019 roku
załączając:
⦁ trzy aktualne fotografie podpisane na odwrocie;
⦁ kartę zdrowia.
2. Kandydaci do szkoły dołączają do wniosku od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 roku
oryginał lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty
3. Tylko w przypadku większej ilości chętnych ubiegających się o przyjęcie do danej
klasy niż przewidziana ilość miejsc, zostaną przeprowadzone działania rekrutacyjne na
podstawie:
⦁ przeliczonych na punkty ocen z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej;
⦁ przeliczonych na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty;
⦁ punktów za świadectwo z wyróżnieniem
⦁ punktów za osiągnięcia (konkursy, olimpiady, osiągnięcia artystyczne, aktywność
społeczną, w szczególności w formie wolontariatu).
4. Kandydat do szkoły może otrzymać maksymalnie 200 punktów:
⦁ 100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty;
⦁ 100 punktów za:
⦁

oceny na świadectwie z czterech następujących przedmiotów:
⦁ język polski;
⦁ matematyka;
⦁ język obcy;
oraz
⦁ informatyka (klasy: technik ekonomista, technik informatyk);
⦁ geografia (klasy: technik obsługi turystycznej, technik systemów i urządzeń
energetyki odnawialnej, technik hotelarstwa);
⦁ biologia (technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii
żywności, technik weterynarii);
⦁ WOS (klasa humanistyczna LO).

⦁
⦁
⦁

za świadectwo z wyróżnieniem,
udokumentowane osiągnięcia sportowe, artystyczne,
aktywność społeczną, w szczególności w formie wolontariatu.
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5.
Rekrutacja
dokonywana
www.nabor.pcss.pl/walcz

jest

drogą

elektroniczną

przez

stronę

6. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły nastąpi do
dnia 5 lipca 2019 r.
7. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki
w danej szkole
do 10 lipca 2019 r.
Należy do tego czasu potwierdzić osobiście lub telefonicznie chęć uczenia się w klasie, do
której został kandydat zakwalifikowany, dostarczyć oryginał świadectwa i zaświadczenia o
wynikach testu ósmoklasisty oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
8. Listy kandydatów, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole ogłaszane
są dnia 12 lipca 2019 r. do godz. 12.00
9. W przypadku wolnych miejsc oraz chętnych do podjęcia nauki w Zespole Szkół nr 4
RCKU odbędzie się rekrutacja uzupełniająca w następujących terminach:
⦁ składanie wniosków od 12 lipca 2019 r. godz. 12.00 do 16 lipca 2019 r. do godz.
15.00
⦁ ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do podjęcia nauki w szkole do 7
sierpnia 2019 r. godz. 12.00
⦁ potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole do 9 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00
⦁ ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi do 12 sierpnia 2019 r. do
godz. 12.00
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