NIEZBĘDNIK RODZICA UCZNIA III KLASY GIMNAZJUM
Zasady rekrutacji uczniów
do klas pierw szych publicznych szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2018/ 2019 w w oj. śląskim
(zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz
rozporządzeniem MEN z 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (...)
Termin składania wniosków przez kandydatów do klas pierwszych młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych
wszystkich typów – 18 maja do 18 czerwca 2018r.

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia
Punktacja szczegółowa

Zagadnienie

Punktacja maksymalna

dopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
Język polski

dobry – 14 punktów

18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne
Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego
jak w przypadku języka polskiego
jak w przypadku języka polskiego

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

18 punktów
18 punktów
18 punktów

7 punktów

Uzyskanie tytułów finalisty lub laureata w konkursach wiedzy, za osiągnięcia sportowe
(indywidualne lub zespołowe), artystyczne lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu
powiatowym po międzynarodowe

od 1 do 10 punktów
zgodnie z § 7 rozp.MEN

W przypadku więcej niż jednego osiągnięcia

max 18 punktów
zgodnie z § 6 rozp. MEN

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

3 punkty
zgodnie z § 8 rozp.MEN

- j.polski-0,2 punktu za każdy uzyskany procent
- historia i wos-0,2 punktu za każdy uzyskany procent
- matematyka-0,2 punktu za każdy uzyskany procent
- przedmioty przyrodnicze-0,2 punktu za każdy uzyskany procent
- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym-0,2 punktu za każdy uzyskany procent

max 20 punktów
max 20 punktów
max 20 punktów
max 20 punktów
max 20 punktów

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

Uwaga!!!
Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się wyłącznie kopią
świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie
wybierają maksimum trzy szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie są przyjmowani do wskazanego oddziału danej szkoły
w wybranej przez siebie kolejności zgodnej z sumą punktów.

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
w powiatach objętych rekrutacją elektroniczną
Termin
od 18 maja do
18 czerwca 2018r.

Wydarzenie
Wprowadzanie podań przez internet oraz składanie wniosków do wybranych szkół.
Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.

od 22 do 26 czerwca 2018r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia)
6 lipca 2018r.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną szkoły ponadgimnazjalnej listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

od 6 do 12 lipca 2018r.

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe
dołączanie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego zawierającego informację o braku
przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

13 lipca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną szkoły ponadgimnazjalnej listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

od 13 lipca do 31 sierpnia
2018r.

Postępowanie uzupełniające (terminarz wg postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty).

UWAGA! WAŻNA STRONA!

Strona naboru elektronicznego: www.slaskie.edu.com.pl/Kandydat
Na stronie www.kuratorium.katowice.pl/ rekrutacja zostaną umieszczone adresy stron systemów komputerowych, według
których prowadzona jest rekrutacja elektroniczna oraz lista szkół, które nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej.
Szanowny Rodzicu,
z pewnością przeżywasz egzamin swojego dziecka oraz Jego decyzję w sprawie najbliższej przyszłości. Może nawet bardziej
niż ono samo.
Głównym celem egzaminu gimnazjalnego jest sprawdzenie, w jakim stopniu uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać
problemy, posługując się zdobytymi wiadomościami. Prawie wszyscy przeżywają egzamin jako mniejszy lub większy stres,
nadając mu wysoką rangę, bo „egzamin gimnazjalny to przepustka do dalszego kształcenia się”.
Spróbuj być, mimo własnych obaw, wsparciem dla swojego dziecka, gdyż właśnie teraz najbardziej Cię potrzebuje. Razem
z pewnością stawicie czoła wyzwaniom i stresom. Pamiętaj o zasobach osobistych i społecznych, jakimi dysponujecie.
W odniesieniu do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej są to:
 wiedza, jaką musi wykazać się Twoje dziecko (świadomość dobrego opanowania materiału dodaje pewności siebie,
a poczucie kontroli nad sytuacją zmniejsza niepokój);
 informacja, na czym polega przekraczanie kolejnego progu edukacyjnego
 świadomość tego, co można zrobić w razie niepowodzenia;
 wsparcie społeczne – może to być uspokajająca, choć rzeczowa, postawa rodziców i nauczycieli.

POWODZENIA!
opracowanie: mgr Magdalena Gondek
pedagog szkolny
oddziały Gimnazjum nr 4 w SP2 Będzin

Uwaga uczniowie klas III gimnazjum
Harmonogram
działań dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
w powiatach objętych rekrutacją elektroniczną
Termin
od 18 maja do
18 czerwca 2018r.

Wydarzenie
Wprowadzanie podań przez internet oraz składanie wniosków do wybranych
szkół. Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.

od 22 do 26 czerwca
2018r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo
ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego (kopia)

6 lipca 2018r.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną szkoły ponadgimnazjalnej listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania
lekarskie.

od 6 do 12 lipca 2018r. Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez
dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w
przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe dołączanie przez
kandydata zaświadczenia lekarskiego zawierającego informację o braku
przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
13 lipca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną szkoły
ponadgimnazjalnej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

od 13 lipca do 31
sierpnia 2018r.

Postępowanie uzupełniające (terminarz wg postanowienia Śląskiego Kuratora
Oświaty).

UWAGA! WAŻNA STRONA!
Strona naboru elektronicznego: www.slaskie.edu.com.pl/Kandydat

Trzymam za Was kciuki:)
pedagog

