Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą
dla ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
na rok szkolny 2019/2020

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji.
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA W WYNIKU POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO
1. Maksymalna liczba punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty
za wyniki egzaminu gimnazjalnego z:
wynik w % pomnożony przez 0,35 = max.35 pkt.
− języka polskiego
wynik w % pomnożony przez 0,35 = max.35 pkt.
− matematyki
wynik w % pomnożony przez 0,3 = max.30 pkt.
− języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
2. Maksymalna liczba punktów za oceny na świadectwie
Oceniane są cztery przedmioty:
1. język polski
2. matematyka
3. i 2 wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
Przeliczenie ocen na punkty:
celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt
3. Świadectwo z wyróżnieniem
4. Maksymalna liczba punktów za osiągnięcia w konkursach

200 pkt.
100 pkt.

72 pkt.

7 pkt.
18 pkt.

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
za tytuł finalisty, w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez Kuratorium Oświaty na szczeblu wojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego
przedmiotu lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów i olimpiad określonych w rozporządzeniu MENiS
z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu wojewódzkim
za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym
za inne osiągnięcia, odnotowane w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w tym:
uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły
za średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z następujących obowiązkowych
zajęć edukacyjnych: język polski, historia, wos, język obcy, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia,
geografia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne i dodatkowych zajęć edukacyjnych
wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny
z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

13 pkt.
5 pkt.
2 pkt.
2 pkt.

Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen:
6 pkt. – ocena: celujący
5 pkt. – ocena: bardzo dobry
4 pkt. – ocena: dobry
3 pkt. – ocena: dostateczny
2 pkt. – ocena: dopuszczający

do 6 pkt.

3. Wolontariat

3 pkt.

Minimalna liczba punktów decydujących o przyjęciu do klasy pierwszej ZSP w Solcu nad Wisłą będzie wynosiła: 80 pkt.
W przypadku wolnych miejsc komisja będzie indywidualnie rozpatrywać podania do szkoły.

TERMINARZ REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
(Na podstawie Załącznika do zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r.)
licea ogólnokształcące
REKRUTACJA ZASADNICZA
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającym spełnianie warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
Przeprowadzenie sprawdzianu ze sprawności fizycznej
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki
prób sprawności fizycznej
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum
lub szkołę podstawową)
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych
dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty
oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów
niezakwalifikowanych
zawierające
imiona
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej
oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do
przyjęcia
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów
dokumentów
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc

od 13 maja od godz. 8.00

do 20 maja do godz. 15.00

od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00
Termin I – 21 maja godz. 10.00
Termin II – 24 czerwca godz. 10.00
Termin I – 07 czerwca 2019r.
Termin II – 28 czerwca 2019r.
od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00

do 15 lipca

16 lipca godz.12.00

od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00
25 lipca godz. 12.00
25 lipca do godz. 16.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do
szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego oraz szkół z oddziałami sportowymi – dla kandydatów, którzy nie przystąpili do
sprawdzianów w pierwszym terminie
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności
fizycznej
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych
dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty
oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów
niezakwalifikowanych
zawierające
imiona
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej
oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do
przyjęcia
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów
dokumentów
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc

od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00

od 31 lipca do 2 sierpnia

5 sierpnia godz. 12.00

do 16 sierpnia

19 sierpnia godz. 12.00

od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00
28 sierpnia godz. 10.00
28 sierpnia do godz. 12.00

