SZKOŁY PONADPODSTAWOWE W MŁAWIE
KIERUNEK KSZTAŁCENIA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

PUNKTOWANE
PRZEDMIOTY
j.polski, matematyka oraz:

I LO im. Stanisława Wyspiańskiego
Klasa prawno-językowa
Klasa politechniczna
Informatyczno-językowa
Klasa biznesowa
Klasa medyczna
(oddział dwujęzyczny j.angielski i niemiecki)1
1

j.polski, historia, wos
matematyka, fizyka, informatyka
matematyka, j.angielski, informatyka
matematyka, geografia, j.angielski
biologia, chemia

historia, wos
fizyka, informatyka
j.angielski, informatyka
geografia, j.angielski
biologia, chemia oraz
wynik sprawdzianu językowego

Każdy, kto chciałby być przyjęty do klasy dwujęzycznej, medycznej musi złożyć wniosek do szkoły do 30 maja 2022 oraz zaliczyć sprawdzian kompetencji językowych w
następujących terminach :
I TERMIN -09.06.2022, godzina 10.00
II TERMIN (w tylko uzasadnionych przypadkach np. zwolnienie lekarskie) - 28.06.2022, godzina 10.00
• Sprawdzian językowy dla klasydwujęzycznej trwa 60 minut i składa się z zadań otwartych i zamkniętych,
• Za sprawdzian kandydat może uzyskać maksymalnie 50 pkt. Punkty ze sprawdzianu zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne i doliczone do ogólnej liczby
punktów według następującego wzoru: liczba zdobytych punktów x 0,1,
• Kandydat uzyskuje pozytywny wynik sprawdzianu w przypadku otrzymania minimum 30% punktów,
• Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są i otrzymują maksymalną ilość punktów:
a) kandydaci posiadający certyfikat z języka angielskiego: B2 First, C1 Advanced lub C2 Proficiency, którzy okażą do wglądu oryginał certyfikatu i złożą jego
poświadczoną kopię razem z kwestionariuszem ,
b) kandydaci posiadający tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
z języka angielskiego.
• Termin ogłoszenia wyników sprawdzianu:
I termin: 14 czerwca 2022 r.;
II termin: 30 czerwca 2022 r.

Zespół Szkół nr 1 - budowlanka
Technikum Budownictwa
Technikum Informatyczne
Technikum Elektryczne
Technikum Programista
Technikum Reklamy
Szkoła Branżowa I-go Stopnia- Monter zabudowy i
robot wykończeniowych w budownictwie

j.angielski
j.angielski
j.angielski
j.angielski
j.angielski
---

j.obcy, fizyka
j.obcy, informatyka
j.obcy, fizyka
j.obcy, informatyka
plastyka, informatyka
j.obcy, plastyka

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - gastronomik
Technik logistyk
Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik eksploatacji portów i terminali
Szkoła Branżowa I-go Stopnia - Kucharz

geografia
j.angielski
biologia
j.angielski
-

j.angielski, geografia
j.angielski, geografia
biologia, chemia
j.angielski, geografia
-

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 - teperesy
Klasa ogólna z rozszerzoną informatyką

nformatyka, geografia, wos

Klasa turystyczno-medialna

j.angielski, j.polski, historia

Technik elektronik z elementami informatyki

informatyka

Informatyka, najwyższa
ocena – geografia lub
wos,
Historia, najwyższa
ocena - j.obcy lub wos
Informatyka, najwyższa
ocena z j.obcego
nowożytnego

Szkoła Branżowa I-go stopnia – klasa
wielozawodowa2

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 - ekonomik
Klasa humanistyczno-prawana
Klasa biotechnologiczna
Klasa biznesowa
Technik ekonomista
Technik rachunkowości
Technik handlowiec

j.polski, j.angielski, historia
Biologia, chemia, j.angielski
Matematyka, j.angielski, geografia
matematyka
matematyka
matematyka

j.angielski, historia
j.angielski, biologia
j.angielski, geografia
j.angielski, geografia
j.angielski, geografia
j.angielski, geografia

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOLSZTAŁCĄCE – szkoła niepubliczna
3

Liceum ogólnokształcące

Do wyboru przez ucznia

j.obcy, historia,
biologia, fizyka, chemia,
geografia

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA – szkoła niepubliczna
Klasa z rozszerzeniem propolicyjnym
Klasa z rozszerzeniem prowojskowym
Klasa z rozszerzeniem politechnicznym
2

Zawód w klasie wielozawodowej uczeń wybiera z listy proponowanej przez Cech Rzemiosł Różnych w Mławie. Uczeń przed złożeniem wniosku do szkoły udaje się do Cechu
po zaświadczenie, na którym osoba, która przyjmie go od września na naukę zawodu podpisuje się. Zaświadczenie te, należy złożyć razem z wnioskiem o przyjęcie do szkoły,
tj. Zespołu szkół nr 3 w Mławie. Uczeń od września 2-3 dni w tygodniu odbywa praktykę u pracodawcy na terenie wybranego zakładu pracy (z listy Cechu). Traktowany jest
jako młodociany pracownik, za co otrzymuje wynagrodzenie, ok. 300zł. miesięcznie.
Proponowane zawody w klasie wielozawodowej: blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik sprzętu AGD, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektronik,
monter sieci i instalacji sanitarnych, elektryk, fryzjer, lakiernik samochodowy, mechanik operator pojazdów i maszyn, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz,
piekarz, stolarz, fotograf, przetwórca mięsa, ślusarz, sprzedawca, kelner, tapicer, krawiec, obuwnik 3
Zasady rekrutacji ustalone przez szkołę

Zespół Szkół w Iłowie4
Liceum Ogólnokształcące o profilu wizaż i
kosmetologia

j.angielski, biologia

Technik leśnik
Technik informatyk
Technik programista
Technik mechanik

biologia, matematyka
geografia, matematyka
geografia, matematyka
j.angielski, matematyka

Technik elektryk

j.angielski, matematyka

Technik handlowiec

j.angielski, matematyka

Szkoła Branżowa I stopnia

----

j.obcy, geografia lub
biologia, historia lub
wos
j.obcy, biologia
j.obcy, informatyka
j.obcy, informatyka
j.obcy, informatyka lub
geografia
j.obcy, fizyka lub
informatyka
geografia lub
informatyka, j.obcy
----

Opracowała
Edyta Załoga – doradca zawodowy
w Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie

4

Zasady rekrutacji odpowiednie dla województwa warmińsko-mazurskiego

