ZASADY I WARUNKI REKRUTACJI
DO TECHNIKUM NR 4
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH
im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy
Rekrutacja do szkoły odbywa się w oparciu o system vEdukacja
Ponadgimnazjalne (dolnoslaskie.edu.com.pl)

Nabór Szkoły

1. O przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się tylko absolwenci
gimnazjum.
2. Kandydaci do klas pierwszych Technikum Nr 4 składają niżej wymienione dokumenty
bezpośrednio w sekretariacie uczniowskim ZSB-E (pokój nr 52) przy ul. Wałbrzyskiej
35-37:
- podanie o przyjęcie do szkoły wydrukowane z systemu w terminie od 01.06.2018.
do 20.06.2018r.
- kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego w terminie: od 22.06.2018 do 26.06.2018r.
- potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ponad to kandydat składa kartę zdrowia
zawierającą PESEL i przynależność do kasy chorych oraz dwie fotografie podpisane na
odwrocie w terminie od 25.07.2018 do 28.08.2018r.
1. Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej odbywać się będzie na podstawie punktów
rekrutacyjnych.




Przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony
w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy i społeczeństwie, matematyki,
przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym mnoży się przez 0,2.
Przy przeliczaniu na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych (język obcy, fizyka) wymienionych na
świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
ocena celująca – 18 pkt.
ocena bardzo dobra – 17pkt.
ocena dobra – 14 pkt.
ocena dostateczna – 8 pkt.
ocena dopuszczająca – 2 pkt.

za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
laureatowi i finaliście zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o zasięgu
co najmniej wojewódzkim przyznaje się 5 punktów rekrutacyjnych

1. O przyjęciu do Technikum decyduje największa liczba punktów rekrutacyjnych
uzyskanych przez kandydata.

*Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 09
stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych
dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły
ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt.2 lit. c ustawy - Prawo Oświatowe i na
semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I
stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

