
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



ZASADY  REKRUTACJI   -   ROK SZKOLNY 2012/2013 

    

4 – letnie zakończone egzaminem maturalnym i egzaminem z przygotowania zawodowego 
W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadza się nabór w następujących zawodach: 

 

 
 

 



1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia 
 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

 
 
     Język  polski 

dopuszczający       -     0 pkt 
dostateczny           -     9 pkt 
dobry                    -    13 pkt 
bardzo dobry        -    16 pkt 
celujący                -    19 pkt 

 
 

19 punktów 

 
 
     Język  obcy 
 
 

dopuszczający       -     0 pkt 
dostateczny           -     9 pkt 
dobry                    -    13 pkt 
bardzo dobry        -    16 pkt 
celujący                -    19 pkt 

 
 

19 punktów 

 
 
     Geografia 

dopuszczający       -     0 pkt 
dostateczny           -     9 pkt 
dobry                    -    13 pkt 
bardzo dobry        -    16 pkt 
celujący                -    19 pkt 

 
 

19 punktów 

 
 
     Informatyka 

dopuszczający       -     0 pkt 
dostateczny           -     9 pkt 
dobry                    -    13 pkt 
bardzo dobry        -    16 pkt 
celujący                -    19 pkt 

 
 

19 punktów 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  5 punktów 
Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym 
organizowanym przez kuratora oświaty: 
-  za jeden tytuł  - 10 punktów 
- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 

 
 

  12 punktów  



Inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy, artystycznych  
i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co 
najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum.  Kandydat może uzyskać  maksymalnie 5 pkt 
za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 

5 punktów 
I miejsce lub tytuł laureata  5  pkt 
II miejsce lub tytuł finalisty  4 pkt 
III miejsce lub wyróżnienie 3 pkt 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.   

 
2 punkty  

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez 
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Kandydat uzyskuje dodatkowo 
liczbę punktów  za oceny z języka 
polskiego i trzech wybranych 
obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych otrzymanych na 
świadectwie ukończenia 
gimnazjum.   

Egzamin gimnazjalny 100 punktów 
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: 

• język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 
 

• historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 
 

• matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 
 

• przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 
 

• język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. * 

 
maksymalnie 20 punktów 
 
 maksymalnie 20 punktów 
 
 maksymalnie 20 punktów 
 
 maksymalnie 20 punktów 
 
 maksymalnie 20 punktów 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji  
200 punktów 

*Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie 
podstawowym. 

 
 



1. Limit miejsc : dla zawodu technik hotelarstwa: 45 osób  
                       dla zawodu technik obsługi turystycznej: 30 osób    

     dla zawodu technik eksploatacji portów i terminali: 15 osób 
2. Uczniowie są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 
3. Harmonogram działań dotyczących rekrutacji: 

 
- od  14 maja  do 25 czerwca 2012r. do godz.12.00  

� wprowadzenie podań przez Internet w swoim gimnazjum(uczniowie gimnazjum, które nie prowadzi 
elektronicznej rekrutacji zgłaszają się do szkoły pierwszego wyboru i na miejscu wypełniają podanie) 

� dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru podań oraz zaświadczeń o osiągnięciach sportowych, artystycznych 
lub innych konkursach (co najmniej na szczeblu powiatowym), potwierdzonych pieczątką gimnazjum i 
podpisem osoby upoważnionej, które zostaną wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum         

                     
- od  29 czerwca do 2 lipca 2012 r. do godz.15.00 - dostarczenie potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia 

gimnazjum i potwierdzonej zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego(kopie nr 1). 
 

- 5 lipca 2012 r. do godz. 10.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły. 
 

- do  9 lipca 2012 r. do godz. 12.00 - termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do Technikum  nr 8  
poprzez dostarczenie oryginału  świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów)  
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Niedostarczenie ww. zaświadczeń  
w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata  
z listy uczniów zakwalifikowanych. Uczniowie spoza Zabrza dostarczają kartę zdrowia i szczepień. 

-  10 lipca 2012 r. do godz. 10.00 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Technikum nr 8  oraz podanie informacji  
              o wolnych miejscach. 
 -   od 10 lipca do 31 sierpnia 2012r. – rekrutacja uzupełniająca w razie dysponowania wolnymi miejscami. 
 

 
 


