Zasady rekrutacji kandydatów
do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich
na rok szkolny 20011/2012.
I. Suma punktów rekrutacyjnych kandydata będzie obliczana z uwzględnieniem niżej
przedstawionych zasad:
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu

 zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy
lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym,
d) 1 punkt za:
 wzorowe zachowanie,
lub
 stałą, udokumentowaną działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu
(np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt,
organizacjami charytatywnymi itp.)
lub
 wyróżniającą, udokumentowaną działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w
międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub
organizacjach młodzieżowych.
e) Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów, w przypadku uzyskania równej liczby
punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów podstawowych jest:
 łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym
 liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej lub
matematyczno-przyrodniczej, jeśli jest zbieżna z kierunkiem kształcenia w wybranym przez
kandydata oddziale
 średnia wszystkich ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum
 ocena zachowania
Dodatkowe kryteria będą brane pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kolejności przyjęć
kandydatów.
II. Terminarz i zasady przyjmowania podań kandydatów do PZS w Obornikach Śląskich:
1.

Do 28.02.2011

2.
3.

27.04 – 27.05
20-21.06

4.

22-24.06

5.
6.

1.07
Do 5.07

Dyrektor szkoły podaje kandydatom do wiadomości szczegółowe kryteria
przyjęcia do Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach
Składanie podao do szkoły przez kandydatów
Ostateczny termin zmiany decyzji o wyborze szkoły i przeniesienia podania
do innej szkoły
Kandydaci do PZS składają następujące dokumenty:
- kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku
egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które
kandydat ukończył,
- kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych
przepisów (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do
klasy pierwszej ZSZ i Technikum),
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do PZS
Złożenie przez kandydatów oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia
nauki w PZS

7.
6.07
Ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych do PZS w Obornikach Śl.
Drugi nabór (jeżeli rekrutacja zakooczy się 6 lipca 2011 r., drugi nabór do szkoły nie będzie
przeprowadzany)
8.
7.07
Składanie podao kandydatów drugiego naboru
9.
8.07
Ogłoszenie list uczniów przyjętych w drugim naborze
10. Do 12.07
Osoby przyjęte do szkół w drugim naborze są obowiązane złożyć
oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz
oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego
11. 13.07
Ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych w drugim naborze do
PZS w Obornikach Śl.

III. Konkursy przedmiotowe o zasięgu co najmniej wojewódzkim, wskazane w zarządzeniu
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w
całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co
potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie) będą przyjmowani do
wybranej przez siebie klasy niezależnie od kryteriów obowiązujących pozostałych
kandydatów.
Konkursami uznanymi przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2011/2012 są:
1.Uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych:
 występujących pod wspólną nazwą „Zdolny Ślązak Gimnazjalista”- konkursach z języka
polskiego z elementami sztuki, matematyki, historii z elementami WOS, biologii, geografii,
fizyki, chemii,
 „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów” – począwszy od edycji 2009,
 konkursie historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514 od
Cedyni do Orszy” – edycja 2009/2010”,
 konkursie matematycznym – „Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów”,
 Konkursie informatycznym – „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów”,
 Konkurs „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956”,
2. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach:







Konkursie historycznym „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 15311683 od Obertyna do Wiednia”- edycja 2010/2011,
Dolnośląskim Konkursie Języka Angielskiego UNION JACK CONTEST,
Regionalnym Konkursie Chemicznym „Młody chemik eksperymentuje”,
konkursie ekologicznym „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
konkursie wiedzy o Parlamencie RP oraz ludziach tworzących jego dzieje,
konkursie historycznym „ Na drodze ku wolności- społeczeństwo polskie w latach
80.XX w. Doświadczenia świadka historii.”





konkursie „ Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-56”.
konkursie Wiedzy o Francji,
konkursie Języka Francuskiego.

3. Uzyskanie tytułu laureata w konkursach tematycznych:



konkursie „Od Sierpnia 80 do Czerwca 89 – zniechęcenia i bunt społeczeństwa.
Świadectwa historyczne 1980-1989”,
konkursie historycznym „ W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w latach 19391989 .” I edycja „ Autorytet w czasach trudnych”.

4. Uzyskanie co najmniej wyróżnienia w ogólnopolskim tematycznym :
 konkursie historycznym „Historia Bliska”.

