KRYTERIA REKRUTACYJNE – SPOSÓB PRZELICZANIA NA
PUNKTY
Do klas pierwszych Technikum Morskiego przyjmuje się absolwentów szkoły podstawowej,
którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie lekarskie
zawierające orzeczenie o barku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu dla kandydatów w zawodach technik logistyk, technik informatyk, technik budowy
jednostek pływających, a w przypadku kandydatów w zawodach technik nawigator morski i
technik mechanik okrętowy orzeczenie lekarskie wydane w formie świadectwa zdrowia o
zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art.4 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.o
pracy na morzu (Dz.U z 2018r.poz.616).
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsce przeprowadza się postępowanie
rekrutacyjne. Kwalifikowanie kandydatów do klas pierwszych Technikum Morskiego i
odbywa się na podstawie: świadectwa ukończenia szkoły oraz wyników egzaminów
końcowych.
SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Procentowy wynik egzaminu ósmoklasisty z:
- języka polskiego mnoży się przez 0,35
- matematyki mnoży się przez 0,35
- języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,2
Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.
SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
Zajęcia edukacyjne, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym to:
- dla wszystkich kandydatów
 język polski
 matematyka
 język obcy ( w pierwszej kolejności liczony język angielski)
-dla kandydatów do Technikum Morskiego:
 technik nawigator morski- geografia;
 technik mechanik okrętowy- fizyka;
 technik logistyk- geografia;
 technik informatyk- informatyka;
 technik budowy jednostek pływających- fizyka
Za daną ocenę przysługuje następująca ilość punktów:






celujący- 18 pkt.
bardzo dobry- 17 pkt.
dobry- 14 pkt.
dostateczny- 8 pkt.
dopuszczający- 2 pkt.

Za oceny można uzyskać maksymalnie 72 pkt.
Punktacja za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnięcia:
1. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem -7 pkt.
2. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska
szkolnego i wolontariatu – 3 pkt.
3. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie można uzyskać maksymalnie
18 pkt. ( gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z tych samych
zawodów lub konkursów, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie)
Punktacja za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły osiągnięcia w
konkursach, turniejach i zawodach:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 punktów
c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 3 punktów
2)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 pkt.
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 pkt.
d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 punktów
f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 3 punktów
3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt.13, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 pkt.
b) krajowym – 3 pkt.
c) wojewódzkim – 2 pkt.
d) powiatowym – 1 pkt.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii i języka obcego
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za
uzyskanie z:
a)języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
celującym –przyznaje się po 35 punktów,
bardzo dobrym –przyznaje się po 30 punktów,
dobrym –przyznaje się po 25 punktów,
dostatecznym –przyznaje się po 15 punktów,
dopuszczającym –przyznaje się po 10 punkty;
d)języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
celującym –przyznaje się 30 punktów,

bardzo dobrym –przyznaje się 25 punktów,
dobrym –przyznaje się 20 punktów,
dostatecznym –przyznaje się 10 punktów,
dopuszczającym –przyznaje się 5 punkty.

