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Uczniowie mogą w ramach projektów unijnych uzyskać 
certyfikaty informatyczne ECDL i CCNA oraz językowy FCE.  
W szkole działa Lokalna Akademia Cisco i program NAPT.

Przed osobistym złożeniem dokumentów (teczki) w sekretariacie 
prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi 

elektronicznej rekrutacji pod adresem

https://www.slaskie.edu.com.pl

Dni Otwarte 27-28 marca 2020
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BRĄZOWA SZKOŁA 2020



Terminy i warunki rekrutacji

Składanie wniosków wraz z dokumentami 
od 11 maja do 23 czerwca 2020

Opisana biała teczka (wzór na stronie www szkoły) zawierająca:
·  Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji;
·  Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o braku 
    przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie lub 
    dostarczenie ww. zaświadczenia po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły;
·  Inne dokumenty zgodnie z wytycznymi w podaniu 
    np.: opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dokument potwierdzający tytuł 
    laureata lub finalisty itp. 

Przy rekrutacji punktowane będą oceny z języka polskiego, matematyki 
i dwóch przedmiotów wybranych w zależności od kierunku kształcenia:

Zasady przeliczania ocen na punkty: 18 pkt - celujący
17 pkt - bardzo dobry
14 pkt - dobry
  8 pkt - dostateczny
  2 pkt - dopuszczający

7 punktów - świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

Punktacji podlegają ponadto:

max 18 punktów - za wpisane na świadectwie ukończenia szkoły osiągnięcia
  w zawodach wiedzy, sportowych, artystycznych i innych - punktowane zgodnie     
  z  Dz.U. z 2019r. poz.1737 
3 punkty - osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
   środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - wpisane 
   na świadectwie ukończenia szkoły

Kandydat może otrzymać maksymalnie  200 punktów:
                Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji - 100pkt
                Szczegółowe wyniki egzaminu zewnętrznego (maksimum) - 100pkt

W przypadku osób zwolnionych z egzaminu zewnętrznego na podstawie 
art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na 
punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego 
oraz jednego wybranego przedmiotu, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 
ustawy o systemie oświaty (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia) 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - punktowane 
zgodnie z Dz.U.z 2019r. poz.1737  

O przyjęciu do wybranego oddziału decyduje suma punktów 
rekrutacyjnych, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
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język angielski lub niemiecki
oraz fizyka

język angielski lub niemiecki 
 oraz fizyka lub chemia lub informatyka

Pełny regulamin rekrutacji
dostępny jest na stronie szkoły

w dziale dla kandydata 

Dostarczenie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru  
od 26 do 30 czerwca 2020 

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole  
od 13 do 20 lipca 2020 przez dostarczenie: 

21 lipca 2020 ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 

13 lipca 2020 ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do szkoły 

 ·  Oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
      zewnętrznego; 
 ·  Oświadczenia potwierdzającego wolę uczęszczania do TZN-u;
 ·  3 zdjęć legitymacyjnych;
 ·  Karty zdrowia;
 ·  Innych dokumentów niedostarczonych wcześniej.

Zaleca się dostarczyć poświadczoną przez dyrektora szkoły:
  Kopię świadectwa ukończenia szkoły;·
  Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.·
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