Ogólne warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/2016 w woj.
pomorskim.
1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum
ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, decyduje suma
punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200,
w tym:
100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu
gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski,
historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia,
geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,
przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów
mnożony przez 0,2 pkt.
100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych
przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych
w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty).
2.

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

3.
celujący

- 17
punktów

bardzo dobry

- 14
punktów

dobry

- 12
punktów

dostateczny

- 8 punktów

Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na
świadectwie ukończenia gimnazjum:
a. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,
b. za udział w konkursach, olimpiadach w tym:
finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,


finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,
c. za osiągnięcia sportowe (zał. 1) i artystyczne:



I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim- 6 punktów



I - III miejsce w województwie- 5 punktów



I - III miejsce w powiecie- 4 punkty
d. za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub
innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym - 5 punktów,
e. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty,

