Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Giżycku oprócz
wielu działań służących pomocą rodzinom i szkołom realizuje
także doradztwo zawodowe.

Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna
Sekretariat - tel/fax 87 428 33 15
11-500 Giżycko ul. Smętka 5
www.poregizycko.pl
sekretariat@poregizycko.pl

Z pomocy doradcy zawodowego skorzystać mogą uczniowie,
rodzice i nauczyciele. Nasza oferta obejmuje wszystkie etapy
edukacyjne – do zapoznania się z nią zapraszam na naszą
stronę internetową. www.poregizycko.pl
Ósmoklasiści
mogą skorzystać z indywidualnych porad
zawodowych w PP-P, zajęć tematycznych w szkołach,
a także z warsztatów i innych form aktywizujących wybór.
Obecnie również w formie online.

Informator o naborze
do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2021 / 2022
Drodzy Ósmoklasiści, Rodzice, Nauczycie
Wybór szkoły ponadpodstawowej jest pierwszym krokiem
do obranego celu jakim jest zawód. Jest to jednocześnie
pierwszy tak ważny dla Was wybór, dlatego też tak trudno
jest go dokonać. Aby podjąć właściwą decyzję należy:
poznać swoje predyspozycje, poznać zawody oraz poznać
szkoły.
W zdobyciu wiedzy z tych trzech grup czynników trafnego
wyboru zawodu mogą Wam pomóc doradcy zawodowi, a
informacje
dotyczące
szkół
ponadpodstawowych
znajdziecie w tym właśnie informatorze. Zachęcam do
wnikliwej analizy zamieszczonych tu informacji i życzę
najlepszych dla Was wyborów.

List otwarty do rodziców uczniów klas VIII szkół podstawowych
Szanowni Rodzice!
Czas, gdy dziecko rozpoczyna kolejny etap swojego życia jest trudnym
momentem również dla rodziców. Zapewne odczuwacie Państwo chęć
pomocy dziecku i odpowiedzialność za jego decyzje, a z drugiej strony
bezradność głównie z powodu niedoinformowania. Jak wykazują
badania młodzież oczekuje porady w wyborze zawodu najczęściej od
swoich rodziców. Powstaje, więc pytanie: Jak pomóc swojemu dziecku
w dokonaniu trafnego wyboru zawodu i szkoły prowadzącej do niego?
Powinniście Państwo tak, jak Wasze dzieci pamiętać o trzech
najważniejszych założeniach skutecznej porady zawodowej:
Rodzice mogą pomóc dziecku rozpoznać jego predyspozycje zawodowe. Przez rozmowę, obserwację,



wspólne określenie zainteresowań i potrzeb dziecka. W procesie wychowania przy akceptującej i wspierającej postawie
rodziców dziecko potrafi opisać swoje mocne i słabe strony. Rodzice powinni zastanowić się nad tym, jakie jest moje
dziecko? Jakie są jego zainteresowania?, Jak spędza wolny czas?, Czy należy do kół zainteresowań?, Które
przedmioty w szkole najbardziej lubi i dlaczego? Jakie książki czyta, jakie artykuły go interesują, jakie ogląda programy
telewizyjne? Jakie są jego uzdolnienia, cechy charakteru, stan fizyczny i zdrowotny?
Rodzice mogą pomóc swojemu dziecku poznać zawody. Pracując w określonym zawodzie możecie Państwo



służyć informacjami o swoich i pokrewnych stanowiskach pracy. Można porozmawiać z dzieckiem, o tym, jakie zawody
mu najbardziej odpowiadają, a jakie najmniej. Gdy dziecko nie potrafi wskazać konkretnego zawodu, można
podyskutować nad charakterem przyszłej pracy. Czy chciałoby pracować z ludźmi, czy tworzyć rzeczy, a może
operować danym? Przypomnijcie Państwo dzieciom ich dziecięce zabawy, w kogo się bawiły, kogo naśladowały, kim
wówczas chciały być? Pozwólcie dzieciom na marzenia i wspierajcie je w ich realizacji. A tak konkretnie to pomóżcie
swojemu dziecku zebrać informacje o interesujących je zawodach z dostępnych źródeł informacji np. z Internetu – Mapa
karier.
 Rodzice mogą pomóc dzieciom poznać dostępne szkoły ponadpodstawowe. Dobrym sposobem jest
chociażby przeanalizowanie treści zawartych w poniższym informatorze czy na stronach internetowych szkół. Gdy
rzetelnie przejdziecie Państwo z dzieckiem dwa wcześniejsze etapy, to wybór szkoły będzie tylko formalnością. Należy
pamiętać, że zawód jest celem, a szkoła ponadpodstawowa pierwszym etapem jego realizacji. Warto pomóc dziecku
wypełnić dokumenty rekrutacyjne i śledzić terminy obowiązujące przy rekrutacji. Zachęcam do odwiedzenia strony
internetowej dotyczącej naboru: https://nabor.pcss.pl/gizycko, spotkań online organizowanych w

szkołach

ponadpodstawowych, a także do skorzystania z indywidualnych konsultacji dla rodziców u doradcy zawodowego w
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Giżycku.
Doradca Zawodowy PP-P, PORE w Giżycku

I L i ceu m Ogó l noks zta łc ące
im . Wo jc ie ch a Kęt rz yńs kie go
w G iż yc ku
11 - 500 Giżycko, ul. Traugutta 1
tel. (087) 428 22 30
www.lo1.gizycko.edu.pl

Dlaczego I LO? To proste!
- 100% naszych ubiegłorocznych absolwentów zdało maturę. Co roku wyniki egzaminów mamy
wyższe niż średnia kraju i województwa.
- Pomożemy Ci przygotować się do olimpiad i konkursów przedmiotowych. Uczestniczymy
w wielu konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Już w tym roku mamy olimpijczyka na szczeblu
centralnym.
- Bierzemy udział w projektach Erasmus+ „Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń”,
„Podnoszenie kompetencji kluczowych” oraz wielu innych, np. „Ławeczka Kętrzyńskiego”,
„e-Twinning”.
- Oferujemy profesjonalną pomoc pedagoga.
- Lubisz się bawić? Organizujemy wycieczki klasowe, wyjścia naukowe, zajęcia poza szkołą, dni
tematyczne, projekty i różnego rodzaju akcje.
-Lubisz polskie góry? Z klubem „Dreptusie” zwiedzisz je wszystkie! Zapraszamy nawet na 3 rajdy
w roku!
- Mamy certyfikaty Szkoły Humanitarnej, Wiarygodnej Szkoły i Szkoły Łowców Talentów.
- Co po lekcjach? Proponujemy Ci wiele kółek zainteresowań: fotograficzne, dyskusyjne,
teatralne, wolontariatu, przedmiotowe, rozwoju osobistego, sportowe, zajęcia dodatkowe
z języka włoskiego. Jeżeli masz jakiś inny pomysł, spróbujemy go zrealizować.
- Lubisz sport? Mamy salę z lustrami do fitness, siłownię na wolnym powietrzu. Możesz z nich
korzystać bezpłatnie również po lekcjach. Mamy prężnie działającą sekcję lekkoatletyczną i gier
zespołowych.
- Możesz współtworzyć szkolny Instagram, profil na Facebooku, radiowęzeł i naszą szkolną
gazetę „Niecodziennik”.

WSTĄP, ZOBACZ, ZOSTAŃ!
Oferujemy naukę w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.
Proponujemy naukę trzech języków obcych do wyboru: język angielski, język niemiecki, język
rosyjski.
Do klas pierwszych przyjmiemy 90 osób.
Masz możliwość wyboru trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym, których uczysz się już od
klasy I.
Proponujemy Ci następujące profile:
1. Dziennikarsko-społeczny
JĘZYK POLSKI + WOS + JEZYK ANGIELSKI lub GEOGRAFIA
dziennikarstwo, prawo, socjologia, dyplomacja, filologia, europeistyka, politologia, bezpieczeństwo, kulturoznawstwo,
administracja, pedagogika
2. Politechniczny
MATEMATYKA +FIZYKA +GEOGRAFIA lub JĘZYK ANGIELSKI
geodezja, ekonomia, budownictwo, mechatronika, energetyka, automatyka i robotyka, ekonometria, europeistyka, analityka
gospodarcza, logistyka
3. Medyczny
BIOLOGIA+ CHEMIA +MATEMATYKA
medycyna, weterynaria, dietetyka, farmacja, psychologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, biotechnologia, inżynieria
środowiskowa, analityka medyczna
klasa Przedmioty punktowane ze świadectwa
A
język polski, matematyka, język obcy i jeden przedmiot
deklarowany przez ucznia jako rozszerzenie od klasy
B
pierwszej
C
Wy jeszcze o tym nie myślicie, ale my już wiemy, że na egzaminie maturalnym będziecie musieli zdać przedmiot na poziomie
rozszerzonym i otrzymać minimum 30 % , dlatego proponujemy Wam wybór z trzech przedmiotów.

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
ul. T. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko
tel. 87 4282484
zsksia1@wp.pl

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:


język polski, język angielski , matematyka, informatyka
ODDZIAŁ A – DWUZAWODOWY
WYKAZ KWALIFIKACJI W ZAWODACH
TECHNIK AGROBIZNESU




ROL.04. - Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.05. - Organizacja i prowadzenie
przedsiębiorstwa w agrobiznesie

TECHNIK REKLAMY
 PGF.07 - Wykonywanie przekazu
reklamowego
 PGF.08 - Zarządzanie kampanią
reklamową

Co możesz robić po tych kierunkach:
•
•

•
•

kontynuować naukę na studiach,
prowadzić pensjonat agroturystyczny, ośrodek wypoczynkowy,prowadzić wyspecjalizowane
gospodarstwo rolne, pracować w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno- spożywczego, firmach
handlowych, usługowych,
pracować w urzędach administracji samorządowej,działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw
produkcyjnych handlowych,
agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu.
ODDZIAŁ B – DWUZAWODOWY
WYKAZ KWALIFIKACJI W ZAWODACH

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE



TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 OGR.03. - Projektowanie, urządzanie i
pielęgnacja roślinnych
obiektów architektury
krajobrazu
 OGR.04. - Projektowanie, budowanie
oraz konserwacja obiektów małej
architektury krajobrazu
Co możesz robić po tych kierunkach:

BUD.11. - Wykonywanie robót montażowych,
okładzinowych i wykończeniowych
BUD.27. - Organizacja, kontrola i sporządzanie
kosztorysów robót wykończeniowych
w budownictwie

•
•
•
•
•

kontynuować naukę na studiach,
prowadzić własną firmę,
pracować w wydziałach administracji samorządowej,
pracować w przedsiębiorstwach i korporacjach budowlanych,zajmować się projektowaniem i
aranżacją wnętrz,sporządzać kosztorysy budowlane w biurach kosztorysowych,organizować i
nadzorować prace budowlane,pracować w centralach materiałów budowlanych,
pracować w biurach projektowych, zakładach zieleni, prowadzić szkółki roślin ozdobnych, pracować w
centrach ogrodniczych.

Zespół Szkół Elektronicznych
i Informatycznych im.KEN

INFORMATOR 2021

ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 30 21 www.zseii.edu.pl

Profesjonalne kształcenie zawodowe
> 10 pracowni komputerowych
> 2 światłowodowe łącza internetowe
> urządzenia sieciowe CISCO
> pracownia elektroniki pojazdowej
> pracownia automatyki i robotyki
> pracownia hydrauliki i pneumatyki

> pracownia elektroniki precyzyjnej
> pracownia diagnostyki komputerowej
> Pracownia projektowania CAD
> pracownia techniki biurowej
> pracownia ekonomiczno - rachunkowa
> warsztat mechaniki pojazdowej

TECHNIK MECHATRONIK
Uzyskanie kwalifikacji Technika Mechatronika, umożliwia m.in.: diagnozowanie i serwisowanie sprzętu
mechatronicznego, podjęcie zatrudnienia w charakterze konstruktora, operatora i programisty
obrabiarek CNC, programisty sterowników przemysłowych PLC. Podjęcie zatrudnienia w zakładach
o zautomatyzowanym procesie produkcyjnym, w rolnictwie i leśnictwie, przemyśle spożywczym,
energetyce i energoelektronice, przemyśle medycznym, lotnictwie czy żegludze.
Przedmiot realizowany w rozszerzeniu:
matematyka.
Języki obce:
język angielski, język niemiecki.
.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
język polski, język angielski
matematyka, informatyka.

Kształcenie zawodowe, odbywa się
w kwalifikacjach:
ELM.03. Montaż,uruchamianie i konserwacja urządzeń
i systemów mechatronicznych.
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych.

TECHNIK INFORMATYK
Technik Informatyk, zajmuje się administrowaniem systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi,
projektowaniem baz danych, stron www, a także montażem i konfiguracją komputerów,
sprzętu sieciowego oraz peryferyjnego. Prowadzi szkolenia, wdraża programy, opracowuje
i ulepsza komputerowe systemy informacji.
Przedmiot realizowany w rozszerzeniu:
informatyka.
Języki obce:
język angielski, język niemiecki.

INFORMATOR 2021

..

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
język polski, język angielski
matematyka, informatyka.

Kształcenie zawodowe, odbywa się
w kwalifikacjach:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

TECHNIK EKONOMISTA
Technik Ekonomista, organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określania sytuacji
ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody. Określa sytuację finansową przedsiębiorstwa
(wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu itd.).
Przedmiot realizowany w rozszerzeniu:
język angielski.
Języki obce:
język angielski, język niemiecki.
.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
język polski, język angielski
matematyka, informatyka.

Kształcenie zawodowe, odbywa się
w kwalifikacjach:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce
organizacyjnej.
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

TECHNIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
Uzyskanie kwalifikacji, umożliwia m.in. podjęcie zatrudnienia w stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem
pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjami zajmującymi się ewidencją pojazdów samochodowych,
ubezpieczeniem komunikacyjnym oraz przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
Technik Pojazdów Samochodowych, zdobywając uprawnienia SEP, będzie przygotowany do obsługi technologii
hybrydowych i nowoczesnej elektroniki pojazdowej.
Przedmiot realizowany w rozszerzeniu:
matematyka.
Języki obce:
język angielski, język niemiecki.
.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
język polski, język angielski,
matematyka, informatyka.

Kształcenie zawodowe, odbywa się
w kwalifikacjach:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa
pojazdów samochodowych.
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi
pojazdów samochodowych.

OFERUJEMY
profile kształcenia w oparciu o potrzeby rynku pracy

TECHNIKUM NR 3
Gastronomia - Hotelarstwo
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Kwalifikacje: Sporządzanie potraw i napojów
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym: biologia.
Technik hotelarstwa
Kwalifikacje: Planowanie i realizacja usług w recepcji
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym: geografia.

Każda kwalifikacja kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
i otrzymaniem certyfikatu uznawanego w całej Europie.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1
Kształ cim y w zaw odach p oszukiw anych na rynku pracy!
Kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, piekarz,
www
cukiernik, fryzjer, elektryk, stolarz, tapicer,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
ślusarz, murarz-tynkarz, blacharz, blacharz
samochodowy, elektromechanik, operator obrabiarek
skrawających,
mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

zsz.
edu.
pl

monter sieci, instalacji sanitarnych,
betoniarz,zbrojarz, elektronik...

Młodociany pracownik otrzymuje wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu!
Absolwenci wszystkich zawodów rzemieślniczych uzyskują tytuł czeladnika – uznawany w całej Europie!

NASZE ATUTY:
Wysokie wyniki egzaminów zawodowych!
posiadamy pracownie: gastronomiczną, obsługi konsumenta,
planowania żywienia, hotelarską, obsługi informatycznej
z nowoczesnym sprzętem i specjalistycznymi programami
komputerowymi
w każdej sali lekcyjnej posiadamy dostęp do Internetu
i sprzętu multimedialnego, skomputeryzowaną bibliotekę z czytelnią
i centrum multimedialnym
praktyki zawodowe w renomowanych firmach

Realizujemy wiele projektów unijnych!

- odbywamy zagraniczne staże np. w Hiszpanii
aktywny Samorząd Uczniowski organizujący szereg imprez
prężnie działający Szkolny Ośrodek Kariery
posiadamy Schronisko Młodzieżowe w Rynie
Uczniowie realizują swoje pasje podczas:



zajęć sportowo – rekreacyjnych,

 kół zainteresowań,
 konkursów szkolnych, międzyszkolnych
i międzynarodowych, m. in.: kulinarnych,
kulinarno – językowych, hotelarskich oraz
podczas licznych zawodów

Gwarantujemy przyjazną, miłą atmosferę !!!
Jeżeli jesteś absolwentem szkoły podstawowej
i pragniesz zdobyć atrakcyjny zawód...

Twoje miejsce jest tu !!
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
ul. T. Kościuszki 16 , 11-500 Giżycko
tel./ fax 87428 32 41
www.zsz.edu.pl
www.facebook.com/zszgizycko/
email: zszgizycko@wp.p

DANE TELEADRESOWE:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku
ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko tel.: 87 428 22 16
fb: Giżycka szkoła ZDZ; https://gizycko.zdz.bialystok.pl
WYMAGANE DOKUMENTY:
 podanie o przyjęcie do szkoły;
 oświadczenie rodzica (druk szkolny);
 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 dwie fotografie (37mm x 52mm)
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole
(badania organizuje szkoła).

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1A: KLASA Z ELEMENTAMI WOJSKOWYMI
Ilość miejsc: 24
1 B: ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
Ilość miejsc: 32
Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
Język polski, język angielski, matematyka, w-f
Przedmioty rozszerzone:
1A: Język angielski, matematyka, geografia.
1B: Język angielski, matematyka, historia.
Dla chętnych fakultety z fizyki na poziomie rozszerzonym
Oddział przygotowania wojskowego
Klasy objęte programem Ministra Obrony Narodowej
 230 godzin teoretycznych i praktycznych z zakresu
przygotowania wojskowego;
 obozy i szkolenia wojskowe;
 zajęcia praktyczne w patronackiej jednostce wojskowej;
 każdy uczeń otrzymuje certyfikat

Ministerstwa Obrony Narodowej;
 dodatkowe punkty, przy rekrutacji na uczelnie mundurowe.
Klasa z elementami wojskowymi to przede wszystkim:
- podstawowe zasady służby wojskowej,
- zajęcia dodatkowe z propedeutyki służb mundurowych,
samoobrony i survival-u,
- KURSY dla osób zainteresowanych (m. in. płetwonurka,
ratownika wodnego, sternika wodnego, kwalifikowanej
pierwszej pomocy, STANAG i wiele innych),
- solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz
"otwarte drzwi" na uczelnie wyższe,
- przy odrobinie chęci i zaangażowania, wykształcenie
średnie.
UWAGA! W tej klasie nie obowiązują mundury.

TECHNIKUM
kształcące w zawodzie TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
Ilość miejsc: 24
Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
Język polski, język angielski, matematyka, plastyka
Przedmioty rozszerzone:
Język angielski
W technikum zdobędziesz:
 zawód;
 kwalifikacje:
- wykonywanie usług fryzjerskich (frk.01.),
- projektowanie i wykonywanie fryzur (frk.03.);
 wykształcenie średnie;
a po zdaniu matury…
 otwartą drogę na studia wyższe.
Nauczysz się:
 pielęgnacji włosów i modelowania;
 upięć i fryzur okolicznościowych;
 koloryzacji we wszystkich możliwych odsłonach
 strzyżenia damskiego;
 strzyżenia męskiego i barberingu;
 podstaw prowadzenia salonu fryzjerskiego
a dodatkowo…
 wizażu i stylizacji, przedłużania
i zagęszczania rzęs, stylizacji paznokci
różnymi technikami.
Zapewniamy:
 nowoczesne, profesjonalnie wyposażone pracownie fryzjerskie;
 bardzo dobrych instruktorów, życzliwych i wymagających;
 wyjazdy na targi fryzjerskie, konkursy ogólnopolskie;
 staże fryzjerskie w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech;
 szkolenia i praktyki w salonach fryzjerskich.

Ogólne terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022









-

17 maja - 21 czerwca 2021 r. do godz.15.00 - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym;
25 czerwca – 14 lipca 2021 r. do godz.15.00 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo
ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
22 lipca 2021 r. - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych;
od 17 maja - 26 lipca 2021 r. - Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie;
23 - 30 lipca 2021 r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo kandydata pełnoletniego - woli podjęcia nauki poprzez
złożenie w sekretariacie szkoły:
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
(o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),
- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat
pełnoletni, informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 wskazując jednocześnie
przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń
został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia
lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania nauki zawodu, równoznaczne będzie z rezygnacją
z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty w postępowaniu rekrutacyjnym.
02 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do szkoły.
Dodatkowo do szkoły należy dostarczyć:
dwie fotografie legitymacyjne;
orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (w przypadku
kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami), jeżeli kandydat takie orzeczenie posiada.

Punktacja ocen i innych osiągnięć kandydata:
 Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.


Z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie po 35 pkt. Wyniki przedstawione w procentach z języka obcego
nowożytnego, mnoży się przez 0,3 – maksymalnie można uzyskać 30 pkt. z każdego zakresu.
Punkty za oceny z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów obowiązkowych
ustalonych przez dyrektora szkoły, jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału –
maksymalnie 72 punkty:

OCENA

SUMA PUNKTÓW

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

18 punktów
17 punktów
14 punktów
8 punktów
2 punkty

 Punkty za szczególne osiągnięcia – maksymalnie 28 punktów:
- Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.;
- Punkty uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursami – maksymalnie 18 pkt.;
- Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej szczególnie w formie wolontariatu - 3 pkt.
* Szczegóły dotyczące rekrutacji zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli,
szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737), natomiast szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok
szkolny 2021/2022 znajdują się na stronie www.gov.pl

Nabór elektroniczny : https://nabor.pcss.pl/gizycko

