Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2017/2018 w ZSOiZ w Ciechanowcu
Szkoły dla młodzieży
Lp.

Typ szkoły

Profile kształcenia, zawody
(w liceach przedmioty w zakresie
rozszerzonym) i języki obce.
Profil o kierunku politechnicznym

Liczba
oddz.

Liczba
miejsc

Okres
nauki

Wybrane zajęcia edukacyjne do
punktacji rekrutacyjnej

1

30

3

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej
decydują następujące kryteria:

oceny z języka polskiego i trzech
wybranych
obowiązkowych
zajęć
edukacyjnych ustalonych przez dyrektora
szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia
wymienione w świadectwie ukończenia
gimnazjum,

wyniki egzaminu przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki w gimnazjum zawarte
w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach egzaminu.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
- język angielski
- matematyka, fizyka lub informatyka
Języki obce w klasie:
- pierwszy język: język angielski
- drugi język: niemiecki, rosyjski, francuski lub
hiszpański .

1

Profil o kierunku humanistycznym

30

3
Egzamin sprawnościowy:
31 maja 2017r godz. 9.00

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
- język polski
- język angielski i wiedza o społeczeństwie,
historia lub geografia

1.

Liceum
Ogólnokształcące

Składanie dokumentów: od 4 maja
do 23 czerwca 2017r do godz. 15.00
Składanie świadectw ukończenia
gimnazjum i zaświadczeń o wynikach
egzaminu gimnazjalnego:
od 23 czerwca do 26 czerwca 2017r
do godz. 15.00 (oryginały: do 14 lipca
2017r do godz. 15.00)

Języki obce w klasie:
- pierwszy język: język angielski

- drugi język: niemiecki, rosyjski, francuski

lub

hiszpański.

Profil o kierunku ratownictwo medyczne

1

30

3
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
13 lipca 2017r o godz. 10.00

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
- język angielski
- biologia, chemia lub fizyka

Ogłoszenie listy przyjętych: 17 lipca
2017r o godz.12.00

Języki obce w klasie:
- pierwszy język: język angielski

- drugi język: niemiecki, rosyjski, francuski

lub

hiszpański.

Profil o kierunku wojskowo-sportowym
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
- język angielski
- matematyka, historia lub geografia

1

30

3

Kandydaci do klasy wojskowo-sportowej,
muszą zaliczyć egzamin sprawnościowy,
złożyć pisemną deklarację rodziców oraz
przedstawić zaświadczenie lekarskie o bardzo
dobrym stanie zdrowia

Podbudowa
programowa

Gimnazjum

Uwagi

Języki obce w klasie:
- pierwszy język: język angielski

- drugi język: niemiecki, rosyjski, francuski

lub

hiszpański.

Technik żywienia i usług
gastronomicznych
343404 - praktyczna nauka zawodu w szkole.

1

30

4

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
od klasy I: matematyka; od klasy II możliwość
wyboru 1 przedmiotu z: geografia, biologia,
chemia., fizyka
Języki obce w klasie:
- pierwszy język: język angielski

- drugi język: niemiecki, rosyjski, francuski

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej
decydują następujące kryteria:

oceny z języka polskiego i trzech
wybranych
obowiązkowych
zajęć
edukacyjnych ustalonych przez dyrektora
szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia
wymienione w świadectwie ukończenia
gimnazjum,

wyniki egzaminu przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki w gimnazjum zawarte
w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach egzaminu.

lub

hiszpański .

Technik usług fryzjerskich
514105 - praktyczna nauka zawodu w szkole.

2.

Technikum

1

30

4

Składanie świadectw ukończenia
gimnazjum i zaświadczeń o wynikach
egzaminu gimnazjalnego:
od 23 czerwca do 26 czerwca 2017r
do godz. 15.00 (oryginały: do 14 lipca
2017r do godz. 15.00)

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
od klasy I: matematyka; od klasy II możliwość
wyboru 1 przedmiotu z: geografia, biologia,
chemia, fizyka.
Języki obce w klasie:
- pierwszy język: język angielski

- drugi język: niemiecki, rosyjski, francuski

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
13 lipca 2017r o godz. 10.00

lub

hiszpański.

Technik budownictwa
311204 - praktyczna nauka zawodu w szkole.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
od klasy I: matematyka; od klasy II możliwość
wyboru 1 przedmiotu z: geografia, fizyka,
biologia, chemia.
Języki obce w klasie:
- pierwszy język: język angielski
- drugi język: niemiecki, rosyjski, francuski lub
hiszpański.

Składanie dokumentów: od 4 maja
do 23 czerwca 2017r do godz. 15.00

1

30

4

Ogłoszenie listy przyjętych:
17 lipca 2017r o godz.12.00

Gimnazjum

Oddział wielozawodowy:












3.

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa –
BRANŻOWA
I STOPNIA
























RAZEM
INTERNAT

kucharz 512001
fryzjer 514101
sprzedawca 522301
rolnik 613003
murarz-tynkarz 711204
fotograf 343101
dekarz 712101
cieśla 711501
monter izolacji budowlanych 712401
monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie 712905
lakiernik 713201
kominiarz 713303
blacharz 721 301
blacharz samochodowy 721306
kowal 722101
ślusarz 722204
mechanik pojazdów samochodowych 723103
zegarmistrz 731106
elektryk 741103
elektromechanik 741201
elektromechanik pojazdów samochodowych
741203
wędliniarz 751107
cukiernik 751201
piekarz 751204
stolarz 752205
krawiec 753105
tapicer 753402
operator maszyn i urządzeń przemysłu
spożywczego 816003
mechanik – operator pojazdów i maszyn
rolniczych 834103
operator maszyn leśnych 834105
operator maszyn i urządzeń do robót
ziemnych i drogowych 834209

1

30

3

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej
decydują następujące kryteria:

oceny z języka polskiego i trzech
wybranych
obowiązkowych
zajęć
edukacyjnych ustalonych przez dyrektora
szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia
wymienione w świadectwie ukończenia
gimnazjum,

wyniki egzaminu przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki w gimnazjum zawarte
w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach egzaminu.

Składanie dokumentów: od 4 maja
do 23 czerwca 2017r do godz. 15.00
Składanie świadectw ukończenia
gimnazjum i zaświadczeń o wynikach
egzaminu gimnazjalnego:
od 23 czerwca do 26 czerwca 2017r
do godz. 15.00 (oryginały: do 14 lipca
2017r do godz. 15.00)
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
13 lipca 2017r o godz. 10.00
Ogłoszenie listy przyjętych:
17 lipca 2017r o godz.12.00

8

240
96

Gimnazjum

