o przyjęciu absolwentów szkół podstawowych do klas pierwszych
Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

W ROKU SZKOLNYM

2019/2020

na następujące zawody i kierunki kształcenia:
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi (4-letnie) o kierunku:

matematyczno-informatycznym

policyjno – prawnym

humanistyczno-lingwistycznym

ekonomiczno-biznesowym

promocji zdrowia z elementami fizjoterapii

sportowo-militarnym
Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (5-letnie) w zawodzie:

technik ekonomista,

technik technologii żywności,

technik mechanik,

technik elektryk,

technik informatyk,

technik logistyk,

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik handlowiec

technik organizacji turystyki

technik przetwórstwa mleczarskiego
/klasa patronacka OSM Włoszczowa/
Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia) w zawodach:
*
*







mechanik pojazdów samochodowych
ślusarz
stolarz
cukiernik
piekarz
przetwórca mięsa
blacharz samochodowy
fryzjer

* elektryk
* operator obrabiarek skrawających
* kucharz
* sprzedawca
* betoniarz-zbrojarz
* monter stolarki budowlanej
* monter sieci i instalacji sanitarnych
* magazynier logistyk.

TERMINARZ REKRUTACJI I SK ŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie 29–100 Włoszczowa,
ul. Wiśniowa 23; tel./fax /41/39-42-777
1.






Składanie dokumentów od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. w godz. od 800 do 1500
Podanie/wniosek/ (wg załączonego wzoru) z wybranym kierunkiem nauki, językiem obcym, który ma być brany
do punktacji, nr PESEL kandydata,
wyciąg z aktu urodzenia (kserokopia),
2 zdjęcia (podpisane),
karta zdrowia wraz z odnośnymi bilansami
Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia (dodatkowo)



kopia umowy o praktyczną naukę zawodu lub zaświadczenie stwierdzające, że taka umowa zostanie podpisana
przed rozpoczęciem roku szkolnego.

1. Do dnia 25 czerwca 2019 r. do godziny 1500 - doręczenie przez absolwentów szkół podstawowych świadectwa ukończenia
szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub kopii tego świadectwa i zaświadczenia, poświadczonych przez
dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat.
2. Do 15 lipca 2019 r. –doręczenie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz kopii orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli
kandydat takie posiada.
3. Do 15 lipca 2019r. do godziny 1500 – postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej według przyjętych
w szkole procedur.
4. 16 lipca 2019 r. do godz. 1200 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół wg
liczby uzyskanych punktów.
5. Od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. do godz. 15.00- dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
6. Do dnia 24 lipca 2019 r. do godz. 1500 – kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę
podjęcia nauki w tych szkołach, doręczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
oraz kartę informacyjną. Niedoręczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły przez kandydata
traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do wybranej szkoły.
7. W dniu 25 lipca 2019 r. do godz. 1200 – ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły na podstawie
oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty, przedłożonych w szkole i podanie
informacji o wolnych miejscach.
8. Od 26 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r. –postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

Kryteria przyjmowania do klasy pierwszej
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w ZS nr 3 we Włoszczowie decyduje jego lokata na liście kandydatów, ustalona
w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku, gdy w danym oddziale przekroczona zostanie wymagana liczba
uczniów, uczniowie, którzy nie zostali do niego przyjęci, decyzją Szkolnej Komisji będą przydzielani do alternatywnych typów klas,
które zadeklarowali we wniosku.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji – 200 punktów
Przyjmuje się następujący sposób punktacji:
1. Za egzamin ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów
wynik z języka polskiego
maks. 100% x 0,35= 35 pkt.
wynik z matematyki
maks. 100% x 0,35= 35 pkt.
wynik z języka obcego nowożytnego
maks. 100% x 0,30= 30 pkt.
2. Za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej : z języka polskiego, matematyki oraz dwóch
przedmiotów wskazanych przez ZS nr 3, zgodnych z dalszym kierunkiem kształcenia – maksymalnie 4 x 18 pkt. = 72
pkt.
np. język polski

maks. 18 pkt.
matematyka maks. 18 pkt.
informatyka
maks. 18 pkt.
geografia
maks. 18 pkt.
Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły stosujemy następujące przeliczenia:
celujący
18 pkt.
bardzo dobry
17 pkt.
dobry
14 pkt.
dostateczny
8 pkt.
dopuszczający
2 pkt.
3. Świadectwo z wyróżnieniem -7 pkt.
4. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu –maksymalnie 3 punkty.

5. Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 18 pkt. w tym:

5.1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty na podstawie zawartych porozumień
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;

5.2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o
zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust.
4 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,
b)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej - 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej - 3 punkty;
5.3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty;
5.4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej - 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej - 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej - 2 punkty;
5.5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5.1 – 5.4 artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym - 4 punkty,
b) krajowym - 3 punkty,
c) wojewódzkim - 2 punkty,
d) powiatowym - 1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.
7. Dla absolwentów szkoły podstawowej zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
przy przyjęciu do szkół ponadpodstawowych stosuje się §14.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów, na II etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo
przyjęcia mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan
zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego, w III etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria: • 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.

W Y KAZ P RZ E D MI O T Ó W D O O BL I CZ E NI A P UN KT Ó W D O WY B RANY CH S Z KÓ Ł :
1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE o kierunku:
 matematyczno-informatycznym
 policyjno-prawnym






humanistyczno-lingwistycznym
ekonomiczno-biznesowym
promocji zdrowia z elementami
fizjoterapii
sportowo-militarnym

2. TECHNIKUM w zawodach:
 technik ekonomista:
 technik informatyk:
 technik mechanik:
 technik elektryk:
 technik logistyk:
 technik żywienia i usług
gastronomicznych:
 technik budownictwa
 technik hotelarstwa
 technik handlowiec
 technik technologii żywności:
 technik organizacji turystyki
 technik przetwórstwa mleczarskiego

jęz. polski, matematyka, informatyka, geografia
jęz. polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie;
jęz. polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie;
jęz. polski, matematyka, język obcy, geografia;
jęz. polski, matematyka, biologia, chemia;
jęz. polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie

jęz. polski, matematyka, język obcy, geografia;
jęz. polski, matematyka, język obcy, informatyka;
jęz. polski, matematyka, język obcy, fizyka;
jęz. polski, matematyka, język obcy, fizyka;
jęz. polski, matematyka, język obcy, informatyka;
jęz. polski, matematyka, język obcy, chemia;
jęz. polski, matematyka, język obcy, fizyka;
jęz. polski, matematyka, język obcy, chemia;
jęz. polski, matematyka, język obcy, geografia;
jęz. polski, matematyka, język obcy, chemia;
jęz. polski, matematyka, język obcy, geografia.
jęz. polski, matematyka, biologia, chemia

3. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
 mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, stolarz, elektryk, betoniarz-zbrojarz, blacharz
samochodowy, operator obrabiarek skrawających, monter stolarki budowlanej, monter sieci i instalacji
sanitarnych, magazynier logistyk: język polski, matematyka, język obcy, fizyka
 cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa, kucharz, sprzedawca, fryzjer: język polski, matematyka, język
obcy, chemia.


Nauka w 4-letnim liceum ogólnokształcącym kończy się maturą.

Nauka w 5-letnim technikum kończy się maturą i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje
zawodowe.

Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia podpisują umowę o pracę z przygotowania
zawodowego.

SZKOŁA PROWADZI INTERNAT. Uczniowie mogą się ubiegać o miejsce w internacie oraz
o wyżywienie w stołówce.
Uwaga: Proponowane kierunki kształcenia będą utworzone pod warunkiem odpowiedniej liczby
kandydatów.

