Szczecin, marzec 2009r.

Drogi Gimnazjalisto,
W trakcie wizyty w naszej placówce przedstawiliśmy Ci możliwości kontynuacji nauki
w technikum lub w zasadniczej szkole zawodowej. Jak wiesz, posiadamy również internat
i stołówkę i w związku z tym dajemy Ci możliwość podjęcia nauki w ZCE nawet wtedy,
gdy codzienny dojazd do szkoły byłby dla Ciebie uciążliwy.
Jeśli jesteś zdecydowany na naszą szkołę - a wierzymy że tak - prosimy o wypełnienie
poniższego formularza, który umożliwi nam utrzymanie kontaktu z Tobą.
Ponieważ rekrutacja do naszej szkoły odbywa się przez Internet, podajemy Ci adres
strony internetowej, na której możesz się zalogować i zarejestrować w naborze
elektronicznym: www.nabor.szczecin.pl.pcss.pl. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się
więcej – zadzwoń do nas: 91-44-20-944.
Jeśli nie mieszkasz w Szczecinie i nie masz możliwości skorzystania z Internetu w domu,
lub nie masz w tym doświadczenia pomożemy Ci wprowadzając Twoje dane. W chwili
obecnej są dostępne wszystkie formularze niezbędne do złożenia w czasie rekrutacji,
możemy przesłać CI je pocztą i poprosimy po ich wypełnieniu o odesłanie na nasz adres.
Pozdrawiamy Cię i mamy nadzieję na spotkanie 1 września w szeregach uczniów naszej
szkoły.

Imiona:

Nazwisko:

Kod

-

Miasto

Ulica
deklarowany
typ szkoły

□

technikum

□

zasadnicza szkoła zawodowa

tak chcę otrzymać komplet dokumentów w formie drukowanej, ponieważ
nie mam możliwości skorzystania z Internetu
Adres Twojego gimnazjum

□

Warunki rekrutacji w roku szkolnym 2009/2010
REGULAMIN REKRUTACJI.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Rekrutacja do szkół młodzieżowych odbywa się na podstawie:
a. przeliczonych na punkty ocen z wybranych przedmiotów świadectwa
ukończenia gimnazjum
b. punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
i matematyczno-przyrodniczej przekazanych przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną
2. Kandydat do szkoły może otrzymać maksymalnie 200 punktów:
a. 50 punktów za egzamin z części humanistycznej
b. 50 punktów za egzamin z części matematyczno-przyrodniczej
c. 100 punktów w proporcji 80/20 za wyniki uzyskane na świadectwie
ukończenia gimnazjum (80 pkt.) oraz za dodatkowe osiągnięcia (20 pkt.)
3. Punktowane są oceny z przedmiotów:
a.
b.
c.
d.

język polski
matematyka
fizyka
język obcy

4. Punktacja za poszczególne oceny:
a. dostateczny
b. dobry
c. bardzo dobry
d. celujący

- 8 pkt.
- 12 pkt.
- 16 pkt.
- 20 pkt.

KOGO PROMUJEMY?
1. Kandydaci przyjmowani poza kolejnością:
a. laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim
b. finaliści konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim

2. Punkty dodatkowe (max. 20 pkt.) przyznajemy za dodatkowe osiągnięcia:
a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 20 pkt.
b. udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na
szczeblu wojewódzkim – 20 pkt

c. osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym – 15
pkt.

DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA – oprócz wymaganych do elektronicznego naboru:
1. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum
kopia
2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3. 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
4. Karta zdrowia
Uwaga! Bezwzględnie należy dołączyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie. Skierowanie można
odebrać w sekretariacie szkoły przy składaniu dokumentów.
Dodatkowo warto dostarczyć:
1. Opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
2. Zaświadczenie komisji konkursowej (laureata lub
i ogólnopolskich olimpiad, konkursów przedmiotowych

finalisty

wojewódzkich

WAŻNE DATY:
od 11 maja – 5 czerwca 2009 r.
od 10 czerwca – 17 czerwca 2009 r.

od 19 czerwca – 23 czerwca 2009 r.

SKŁADANIE
PODAŃ
PRZEZ
KANDYDATÓW;
MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PREFERENCJI ORAZ
SKŁADANIE DOKUMENTÓW DO SZKÓŁ
DYSPONUJĄCYCH WOLNYMI MIEJSCAMI;
SKŁADANIE PRZEZ KANDYDATÓW KOPII
ŚWIADECTW I ZAŚWIADCZEŃ;

26 czerwca 2009 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PIERWSZEGO
NABORU (listy w szkołach);

od 26 czerwca – 30 czerwca 2009 r.

UCZEŃ
DOSTARCZA
ŚWIADECTWA DO SZKOŁY;

od 1 lipca – 3 lipca 2009 r.
8 lipca 2009 r.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY;
OGŁOSZENIE
KOMPLETNYCH
KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO
PIERWSZYCH;

ORYGINAŁ

LIST
KLAS

