Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
Opracowano na podst. Zarządzenia Nr 24/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017r.
Składanie dokumentów do wybranych szkół:
• w których będzie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych
•

od 8 maja 2017 r.
do 16 maja 2017 r.

do pozostałych szkół

do 20 czerwca 2017 r.

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów (w tym kompetencje językowe 16 maja – 31 maja 2017 r.
do klas językowych i dwujęzycznych)
Próby sprawności fizycznej (do klas sportowych)
16 czerwca - 21 czerwca 2017
Termin ogłoszenia wyników powyższych sprawdzianów

do 22 czerwca 2017 r.

Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 23 czerwca do 27 czerwca
2017r. do godz. 15:00

Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły.

7 lipca 2017 r. g. 12:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 10 lipca, od godz. 12:00 do
13 lipca 2017 r.
do godz. 15:00

Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły.

14 lipca 2017 r. g. 12:00

Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów
w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

od 14 lipca 2017 r.

(O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów.)

Wydanie przez szkoły branżowe skierowania na badania lekarskie

do 11 lipca 2017 r. godz. 15:00

Maksymalna liczba punktów do uzyskania 200

100
Egzamin gimnazjalny:
- GHH (historia i WoS)
- GHP (j. polski)
- GMP (przedm. przyrodnicze)
- GMM (matematyka)
- GAP, GNP, GEP (język obcy
poziom podst.)
sumuje się wynik procentowy
z wszystkich części egzaminu
(max. 500 i mnoży przez 0,2)

100
Świadectwo

72
za 4 przedmioty język polski
obowiązkowy
3 pozostałe
zależne od szkoły

Celujący
– 18
Bardzo dobry – 17
Dobry
– 14
Dostateczny - 8
Dopuszczający - 2

7
Świadectwo z
wyróżnieniem

3
Stały wolontariat lub
aktywność na rzecz
środowiska szkolnego

18 (max.)
Konkursy przedmiotowe, zawody sportowe,
artystyczne, wiedzy:
10 – za 2 tytuły finalisty konkursu kuratoryjnego,
7 – za 1 tytuł finalisty konkursu kuratoryjnego,
konkursy artystyczne, sportowe, wiedzy na poziomie:
- międzynarodowym(4),
- krajowym (3),
- wojewódzkim(2),
- powiatowym (1)

