Publiczne Gimnazjum w Gołębiu
PORADNICTWO ZAWODOWE W GIMNAZJUM

Orientacja
Orientacja zawodowa
zawodowa
Działania wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób, grup i instytucji - mające na
celu przygotowanie młodzieŜy do planowania kariery zawodowej, których waŜnym
elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły

Terminy egzaminu
gimnazjalnego

Poradnictwo
zawodowe
Poradnictwo
zawodowe
Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym
w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

a) część humanistyczna - 24 kwietnia
2012 roku (wtorek), godz. 9.00
•
•

9.00 - egzamin z zakresu historii
i wiedzy o społeczeństwie
10.45 - egzamin z zakresu języka
polskiego

Doradca zawodowy

b) część matematyczno-przyrodnicza 25 kwietnia 2012 roku (środa),
godz. 9.00

udziela pomocy, w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając:

•

•

moŜliwości psychofizyczne

•

sytuację Ŝyciową

•

potrzeby rynku pracy

•

moŜliwości systemu edukacyjnego,

•

współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów
oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i
pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania
informacji zawodowej

9.00 - egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych
(biologia, chemia, fizyka, geografia).
10.45 - egzamin z zakresu matematyki

c) język obcy nowoŜytny - 26 kwietnia 2012 roku (czwartek), godz.
9.00
•
•

9.00 - egzamin na poziomie
podstawowym
10.45 - egzamin na poziomie
rozszerzonym

Korzyści z realizacji poradnictwa i orientacji zawodowej w gimnazjum

Dla ucznia i rodzica
•

Łatwość dostępu do informacji
edukacyjnej i zawodowej

•

Poszerzenie perspektyw

•

Świadomość zmian

•

Zmniejszona liczba niepowodzeń

•

Ułatwione wejście na rynek edukacyjny i rynek pracy

Dla szkoły
•

Realizacja zobowiązań

•

Ciągłość działań edukacyjnodoradczych

•

Zapewnienie wsparcia uczniom
i ich rodzicom co wpływa na
jakość pracy szkoły

•

Wzmocnienie środowisk lokalnych wpływa na niwelowanie
zachowań niepoŜądanych
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Zasady rekrutacji do publicznych szkół województwa lubelskiego na rok szkolny 2012/2013.
O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W razie równej liczby tych punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły naleŜy do szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej
Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria
zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:
1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( w zaleŜności od rozszerzenia programowego w danej klasie
liceum ogólnokształcącego lub kierunku kształcenia w szkole zawodowej);
2) osiągnięcia ucznia:
a) ukończenie gimnazjum z wyróŜnieniem,
b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, tj.
- uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym
przez inne podmioty działające na terenie szkół;
I Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów
do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyŜszych, uczniów tych szkół, studentów
i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. nr 155, poz. 1045, z późn. zm.)
- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego;
3) liczbę punktów moŜliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów, o których mowa w pkt. 1 oraz za osiągnięcia, o których mowa w pkt. 2;
4) liczbę punktów moŜliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o
szczegółowych wynikach egzaminu, przy czym liczba ta powinna być równa liczbie punktów moŜliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i
trzech wybranych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt.1 oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 2.
5) wyniki sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych.
W porozumieniu z dyrektorami szkół ustala się następujący sposób przeliczenia na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego (podanego w procentach) , a takŜe sposób punktowania innych osiągnięć
uczniów.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej moŜe otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w
tym:
1) 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego- wyniki egzaminu gimnazjalnego wyraŜone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 z języka polskiego
 z matematyki
 z historii oraz wiedzy o społeczeństwie
 z przedmiotów przyrodniczych: chemia , fizyka ,biologia, geografia
 z języka obcego (poziom podstawowy)
będą mnoŜone przez 0,2 pkt.
Przykład : uczeń uzyskał z egzaminu gimnazjalnego :
język polski – 80% ; matematyka – 65%; historia i wos – 59%; przedmioty przyrodnicze- 70%;
język obcy (poziom podstawy) – 96%
po przeliczeniu według wzoru otrzymujemy :
80% x 0,2+ 65% x 0,2+59% x 0,2 +70% x 0,2 + 96% x 0,2 =16 +13 +11,8+ 14 + 19,2 = 74
Liczba punktów rekrutacyjnych dla ucznia wynosi 74 pkt.
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2) 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
a. 20 punktów – ocena: celujący,
b. 18 punktów – ocena: bardzo dobry,
c. 15 punktów – ocena: dobry,
d. 8 punktów – ocena: dostateczny,
e. 2 punkty – ocena: dopuszczający;
3) 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, zgodnie z zasadami:
a) 4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróŜnieniem,
b) maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co
najmniej wojewódzkim, zgodnie z załącznikiem nr 1 (1 konkurs - 4 pkt. , 2 konkursy - 8 pkt., 3 i więcej - 10 pkt.),
c) maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie - 2 pkt, 2 i więcej - 4 pkt.) za jedno z poniŜej wskazanych osiągnięć:
- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co
najmniej na szczeblu powiatowym,
d) 2 punkty za jedno z poniŜej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej osiągnięć:
a. działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu - aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi, lub
b. działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieŜy, samorządzie szkolnym lub organizacjach
młodzieŜowych.

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niŜ trzech róŜnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu).

Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej
szkole składając w wybranej szkole oryginały dokumentów w terminie 4 lipca 2012 r. od godziny 13:00 – 6 lipca 2012 r. do
godziny 13 :00.
NiezłoŜenie oryginałów dokumentów w terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza
skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych znajdują się na szkolnej stronie internetowej: www.gimgolab.szkolnastrona.pl
w zakładce dla rodziców lub na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie (www.kuratorium.lublin.pl)
materiał opracowała: E. Skoczek, D. Smaga

