ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W BIŁGORAJU NA ROK SZKOLNY
2017/2018
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKAC JI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjne go 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
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum leśnego na podbudowie gimnazjum
może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.
O przyjęciu kandydatów do w/w szkół decyduje suma punktów uzyskanych za:
- wyniki egzaminu gimnazjalnego – maks. 100 punktów
oraz punkty uzyskane z przeliczenia ocen, z przedmiotów obowiązkowych i innych osiągnięć wskazanych
na świadectwie ukończenia gimnazjum (też maksymalnie 100 punktów).
- oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowoży tnego (obowiązkowego) i biologii, które
uczeń otrzymał na świadectwie ukończenia gimnazjum – zgodnie z zasadą:
celujący - 18 pkt
bardzo dobry - 17 pkt
dobry - 14 pkt
dostateczny - 8 pkt
dopuszczający - 2 pkt
- za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów
- W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego
ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystki e
osiągnięcia - 18 punktów.
- za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu - 3 punkty.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klasy pierwszej publicznej szkoły
ponadpodstawowej przedstawia Zarządzenie Nr 21/2017 Lubelskiego Kuratora Oświaty
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych do szkół prowadzących kształcenie zawodowe
powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w
wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy. Jeżeli kandydat wybrał kilka zawodów to na
każdy zawód musi pobrać oddzielne zaświadczenie. Druk skierowania na badania w wybranych zawodach
„technik leśnik” lub „operator maszyn leśny ch” należy pobrać na stronie internetowej www.zslbilgoraj.pl
w zakładce REKRUTAC JA, bądź w sekretariacie szkoły. Uczeń zgłaszający się na badania do lekarza
medycyny pracy powinien mieć ze sobą:






skierowanie z pieczątką szkoły i podpisem dyrektora (dyrektora gimnazjum bądź dyrektora
szkoły ponadgimnazjalnej),
bilans zdrowia ucznia,
legitymację szkolną z gimnazjum,
numer PESEL.

