- REKRUTACJA LO - THINKING ZONE ETAP I

DZIEŃ W THINKING ZONE

MARZEC 2019

Zapraszamy kandydata/kandydatkę na cały Dzień w Thinking Zone - uczestnictwo we
wszystkich lekcjach, praca w zespole.
Wizyty w Thinking Zone będą trwały od początku marca do końca maja we wspólnie ustalonym
uprzednio terminie.
W najbliższym czasie podamy link do formularza, gdzie będzie można zapisać się na Dzień w
Thinking Zone.

ETAP II

ROZMOWA

MARZEC - CZERWIEC 2019

Rozmowa z kandydatem/kandydatką o przyszłości, oczekiwaniach i pomysłach!
Przekonaj nas, że możemy pomóc się Tobie rozwijać i że Ty możesz wzbogacić naszą społeczność.
•
Możliwość uzyskania maksymalnie 26 punktów

ETAP III

TEZETON

KWIECIEŃ 2019

Młodzież zapraszamy na całonocne spotkanie TeZeton*.
Gwarantujemy dobrą zabawę połączoną z pracą projektową.
Chcemy spędzić razem trochę czasu, poznać się bliżej. Przyjrzeć się kompetencjom w zakresie:
•
współpracy
•
samodzielności, odpowiedzialności
•
nawiązywania relacji
•
komunikacji
•
proaktywności
* Spotkanie odbędzie się z piątku na sobotę, termin: 26-27.04.2019 r.
•

Możliwość uzyskania maksymalnie 40 punktów

ETAP IV

ŚWIADECTWO + EGZAMIN

CZERWIEC 2019

LICEUM TRZYLETNIE
Bierzemy pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz oceny na świadectwie.
•
Punkty za egzamin gimnazjalny
Egzamin

Maksymalny
wynik

Mnożnik

Maksymalna liczba
punktów

J. polski

100%

0,2

20

Historia i wos

100%

0,2

20

Matematyka

100%

0,2

20

Przedmioty przyrodnicze

100%

0,2

20

J. angielski - podst.

100%

0,2

20

Razem:

100
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LICEUM CZTEROLETNIE
Bierzemy pod uwagę wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz oceny na świadectwie.
•
Punkty za egzamin ósmoklasisty
Egzamin

Maksymalny
wynik

Mnożnik

Maksymalna liczba
punktów

J. polski

100%

0,35

35

Matematyka

100%

0,35

35

Język obcy nowożytny

100%

0,30

30

Razem:

100

•

Punkty za oceny na świadectwie:
- celujący - 18 punktów
- bardzo dobry - 17 punktów
- dobry - 14 punktów
- dostateczny - 8 punktów
- dopuszczający - 2 punkty
- aktywność społeczna - 3 punkty
•

przedmioty brane pod uwagę do wyboru: matematyka, j. angielski, j. polski

•

Jeden z trzech przedmiotów do wyboru: geografia, wiedza o społeczeństwie, historia,
biologia, chemia

•

Szczególne osiągnięcia wykazane na świadectwie - 18 punkty

Nasz próg punktowy za wynki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty oraz oceny na
świadectwie to minimum 130 punktów.

Serdecznie zapraszamy!
Czekamy na Was :-)

Zachęcamy do zadawania pytań:
e-mail: info@thinkingzone.pl
tel.: 606 424 705
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