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Kryteria punKtowania Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo 100 punktów
   Ocena celująca    18 punktów
   Ocena bardzo dobra    17 punktów
   Ocena dobra    14 punktów
   Ocena dostateczna      8 punktów
   Ocena dopuszczająca      2 punkty
   Szczególne osiągnięcia (sportowe, artystyczne, tematyczne)    18 punktów
   Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem      7 punktów
   Aktywność społeczna (np. wolontariat, praca na rzecz środowiska)      3 punkty
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 punktów
   Wyniki z języka polskiego    100% x 0,35 = 35 punktów
   Wyniki z matematyki    100% x 0,35 = 35 punktów
   Wyniki z języka obcego nowożytnego    100% x 0,30 = 30 punktów

terMiny reKrurutaCJi Daty

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 17 maja 2021 r.   
do 21 czerwca 2021 r.

Złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej od 17 maja 2021 r.   
do 31 maja 2021 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej oraz sprawdzenie predyspozycji  
i kompetencji językowych do 17 czerwca 2021 r.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły do 14 lipca 2021 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo 
ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu  
ósmoklasisty - kopie lub oryginał 

do 14 lipca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  
ponadpodstawowej do 14 lipca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych   

22 lipca 2021 r.  
godz. 10.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (dotyczy uczniów 
technikum) skierowania na badania lekarskie do 26 lipca 2021 r.

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wyni-
kach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wnio-
sku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie 
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 30 lipca 2021 r.  
do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 2 sierpnia 2021 r. do 
godz. 14.00

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym od 2 sierpnia 2021 r.  
do 8 sierpnia 2021 r.
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Przedmioty rozszerzone:

 język angielski  biologia  chemia  dodatkowe zajęcia  
                                                                      z wychowania fizycznego
Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 podstawy analityki chemicznej
Drugi język:

 język niemiecki, język rosyjski lub język hiszpański
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Przedmioty rozszerzone:

 język angielski  język polski  historia
Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 “Kreatives Sprechen und Schreiben”- warsztaty skutecznego     
  komunikowania  się po niemiecku 

Język realizowany na poziomie dwujęzycznym:

 język niemiecki  
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Przedmioty rozszerzone:

 język angielski  matematyka  informatyka
Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 podstawy tworzenia aplikacji komputerowych
Drugi język:

 język niemiecki, język rosyjski lub język hiszpański
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Przedmioty rozszerzone:

 język angielski  matematyka  geografia
Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 ekonomia w praktyce
Drugi język:

 język niemiecki, język rosyjski lub język hiszpański
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Przedmioty rozszerzone:

 język angielski  język polski  wiedza o społeczeństwie
Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 edukacja obywatelska z elementami debaty oksfordzkiej
Drugi język:

 język niemiecki
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Przedmioty rozszerzone:

 język angielski  biologia  język polski
Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 podstawy dietetyki i podstawy psychologii jako nauki stosowane
Drugi język:

 język niemiecki, język rosyjski lub język hiszpański
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Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Zajęcia te odbywają 
uczniowie w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie w tym zawodzie. 
Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę (do pobrania  
w szkole lub na www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja). Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania również jest na tej stronie.
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Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Zajęcia te odbywają 
uczniowie w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie w tym zawodzie. 
Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę (do pobrania  
w szkole lub na www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja). Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania również jest na tej stronie.
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Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę zawodową (za-
jęcia praktyczne). Dokumenty do pobrania w szkole, na stronie szkolnej oraz na www.zoeller.pl. UCZNIOWIE - KANDYDACI CHCĄCY ODBYĆ 
PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W ZOELLER TECH - PROSZENI SĄ O ZGŁASZANIE TEJ INFORMACJI W SEKRETARIACIE SZKOŁY. W przy-
padku wyboru innego zakładu, praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie muszą znaleźć samodzielnie.
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