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Oferta edukacyjna szkołyOferta edukacyjna szkoły

1. W  Technikum nr 7 w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. J. Hauke - Bosaka w Kielcach 

na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzony nabór do pięciu klas pierwszych o kierunkach: 

1) technik informatyk

2) technik teleinformatyk,

3) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

4) technik urządzeń dźwigowych.

2. Języki obce nauczane w technikum:  język angielski i język niemiecki.
3. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski i matematyka.

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacjiZasady przyznawania punktów przy rekrutacji

O przyjęciu kandydata  do  klasy  pierwszej  decyduje suma  punktów  otrzymanych  
z  przeliczenia  ocen  uzyskanych  na  świadectwie  ukończenia  gimnazjum,  ilość  punktów  
z egzaminu gimnazjalnego oraz ilość punktów za osiągnięcia  wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum.

Przyjmuje się następujący sposób punktacji: 

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym
wynosi 200 pkt., w tym:

1) liczba  punktów  możliwych  do  uzyskania  za  wyniki  egzaminu  gimnazjalnego  
- 100 pkt.,

2) liczba  punktów  możliwych  do  uzyskania  za  oceny  na  świadectwie  ukończenia
gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego, matematyki, języka obcego
nowożytnego  i  jednych  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  wskazanych  przez
szkolną  komisję  rekrutacyjną  oraz  inne  osiągnięcia  wymienione  na  świadectwie
ukończenia gimnazjum - 100 pkt. 

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla  zadań z zakresu:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
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5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

przeliczane  są  na  punkty  według  zasady,  iż  z  każdego  zakresu  można  uzyskać
maksymalnie 20 punktów, czyli wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez
0,2.

3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego, matematyki,
języka angielskiego  i  jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych  wskazanych  przez
szkołę - maksymalnie 72 punkty (wg zasady 4 przedmioty x 18 pkt = 72 pkt).

4. Przy  ustalaniu  liczby  punktów  za  oceny  z  zajęć  edukacyjnych  na  świadectwie  
 ukończenia  gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:

1) celujący - 18 punktów, 

2) bardzo dobry - 17 punktów, 

3) dobry - 14 punktów,

4) dostateczny -  8 punktów,

5) dopuszczający - 2 punkty.

5. Szczegółowe osiągnięcia  ucznia  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,  
w tym: 

1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów;

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie
wolontariatu - 3 punkty;

3) szczególne  osiągnięcia  ucznia  w  zawodach  wiedzy,  artystycznych  i  sportowych
wymienione  na świadectwie  ukończenia  gimnazjum (maksymalna  liczba  punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi - 18 punktów),

6. Wykaz zawodów wiedzy,   artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu 
rekrutacyjnym - Załącznik nr 1.

7. Punkty uzyskane w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych ze względu na zasięg  
– Załącznik nr 2.

Laureaci przyjmowani są niezależnie od przyjętych kryteriów.
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Wymagane dokumentyWymagane dokumenty

Kandydaci przyjęci do klas pierwszych składają następujące dokumenty:

1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3) kartę zdrowia,

4) dwie fotografie podpisane na odwrocie,

5) kserokopię aktu urodzenia,

6) kwestionariusz osobowy.

Harmonogram składania dokumentówHarmonogram składania dokumentów

Lp.Lp. Rodzaj czynnościRodzaj czynności
TerminTermin

ww  postępowaniupostępowaniu
rekrutacyjnymrekrutacyjnym

TerminTermin
ww   postępowaniupostępowaniu
uzupełniającym uzupełniającym 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie 
do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 14.05.2018 r. 

do 20.06.2018 r. 
do godz. 15.00

od 19.07.2018 r. 

do 20.07.2018 r.
 do godz.15.00

2 Uzupełnienie wniosku 
o przyjęcie do szkoły o kopię 
świadectwa ukończenia 
gimnazjum oraz kopię 
zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego.

Samodzielne wprowadzenie 
do systemu ocen ze świadectwa 
ukończenia gimnazjum, liczby 
punktów z egzaminu 
gimnazjalnego oraz inne 
osiągnięcia (wypisane na 
świadectwie).

od 22.06.2018 r. 

do 26.06.2018 r. 
do godz. 15.00
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Lp.Lp. Rodzaj czynnościRodzaj czynności
TerminTermin

ww  postępowaniupostępowaniu
rekrutacyjnymrekrutacyjnym

TerminTermin
ww   postępowaniupostępowaniu
uzupełniającym uzupełniającym 

3 Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły 
i dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych
pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 23.06.2018 r.

do 09.07.2018 r. 
do godz. 12.00 

do 03.08.2018 r. 
do godz.15.00

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

do 10.07.2018 r. do 08.08.2018 r.

5 Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia 
do szkoły poprzez dostarczenie 
oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału 
zaświadczenia  o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego, a także 
zaświadczenia lekarskiego
 o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych  do kształcenia 
w wybranym zawodzie.

Uwaga:  Niedostarczenie wyżej 
wymienionych dokumentów 
traktowane jest jako 
rezygnacja kandydata ze 
starania się  o przyjęcie 
do szkoły. 

do 13.07.2018 r. 
do godz. 15.00

do 13.08.2018 r. 
do godz. 15.00

6 Podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów 

18.07.2018 r. 21.08.2018 r.
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Lp.Lp. Rodzaj czynnościRodzaj czynności
TerminTermin

ww  postępowaniupostępowaniu
rekrutacyjnymrekrutacyjnym

TerminTermin
ww   postępowaniupostępowaniu
uzupełniającym uzupełniającym 

nieprzyjętych do szkoły.   
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