Zasady przyjmowania kandydatów
do klas pierwszych Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych w Żaganiu
na rok szkolny 2019/2020
Podstawa prawna:




rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i
branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. 2017 poz. 586);
rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 poz. 610);

Dyrektor ZSTiL w Żaganiu informuje, że przedmioty przeliczane
w procesie rekrutacji do poszczególnych typów szkół to:

Lp.

Szkoła

1.

Liceum Ogólnokształcące

2.

Technikum Mechatroniczne

3.

Technikum Mechaniczne

4.

Techniku Teleinformatyczne

5.

Technikum Organizacji Reklamy

6.

Technikum Ekonomiczne

7.

Branżowa Szkoła I stopnia
(dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa)
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język polski
matematyka
język obcy
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język polski
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zajęcia techniczne
język obcy

W postępowaniu rekrutacyjnym
obowiązywać będzie następujący system
przeliczania ocen na punkty:
Oceny ze świadectwa ukończenia
gimnazjum lub szkoły podstawowej
z języka polskiego. matematyki
i dwóch wybranych przedmiotów:
 celująca
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 bardzo dobra

17

 dobra

14

 dostateczna

8

 dopuszczająca
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego:
Wynik przedstawiony w procentach z:
 języka polskiego,
 języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym
 historii i wiedzy o społeczeństwie,
 matematyki,
 przedmiotów przyrodniczych,

wynik mnoży
się przez 0,2

Wyniki egzaminu ósmoklasisty:
Wynik przedstawiony w procentach z:
 języka polskiego,
 matematyki,
 języka obcego nowożytnego,

wynik mnoży
się przez 0,35
wynik mnoży
się przez 0,3

Osiągnięcia kandydata wymienione w świadectwie:
1. Ukończenie gimnazjum/ szkoły podstawowej
z wyróżnieniem.
2. Za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych
ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub
środowiska szkolnego.
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3. Zawody i konkursy:
a) finalista konkursu przedmiotowego
ponadwojewódzkiego,
b) laureat konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego,
c) finalista konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego,
d) finalista minimum dwóch konkursów
przedmiotowych wojewódzkich,
e) laureat minimum dwóch konkursów tematycznych
lub interdyscyplinarnych wojewódzkich,
f) finalista minimum dwóch konkursów tematycznych
lub interdyscyplinarnych wojewódzkich,
g) finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego,
h) laureat konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego wojewódzkiego,
i) finalista konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego wojewódzkiego.
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4. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach
wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–3,
artystycznych lub sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a)
b)
c)
d)

międzynarodowym,
krajowym,
wojewódzkim,
powiatowym.

5. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno
szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa
w pkt 1-4, wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej,
maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi:
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