
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 
Zasady przeliczania wyników egzaminu i osiągnięć kandydata na punkty 

 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943) 

2. Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego 

gimnazjum (Dz. U. z 2017 poz. 586) 

 

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO UZYSKANIA  200 

maksymalna ilość punktów za wyniki gimnazjalne   100 

 za wyniki gimnazjalne z: 

 języka polskiego 

 historii i wiedzy o społeczeństwie          x% razy 0,2 

 matematyki 

 przedmiotów przyrodniczych 

 język obcy nowożytny – podstawa         x% razy 0,2  -  rok szkolny 2017/2018 

 język obcy nowożytny  - podstawa        x% razy 0,08 

 język obcy nowożytny – rozszerzenie    x% razy 0,12       od roku szkolnego 2018/2019 

 

maksymalna ilość punktów za świadectwo  w tym konkursy   100 

 za oceny na świadectwie     -    max 4 razy 18 pkt = 72 pkt  
celujący             – 18 pkt  

bardzo dobry      - 17 pkt  

dobry                  - 14 pkt  

dostateczny          - 8 pkt  

dopuszczający     - 2 pkt 

 

 wyróżnienie na świadectwie - 7 pkt  

 wolontariat   -  3 pkt  

 max ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia - 18 pkt  

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez 

kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 finalista konkursu przedmiotowego   - 10 pkt, 

 laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt, 

 finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt; 

 

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora 

oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt, 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt; 

 

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo 

turniejem o zasięgu ogólnopolskim, 

 finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 10 pkt, 

 laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 4 pkt, 

 finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 3 pkt; 

 

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt, 

 



  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – 7 pkt, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – 3 pkt, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – 2 pkt.; 

 uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wcześniej, artystycznych lub 

sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty na szczeblu: 

 międzynarodowym – 4 pkt, 

 krajowym – 3 pkt, 

 wojewódzkim – 2 pkt, 

 powiatowym – 1 pkt. 

 

 absolwenci gimnazjów będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych  

co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej 

niezależnie od innych kryteriów 

 

 
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu  gimnazjalnego, na podstawie art. 

44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty  oceny z języka polskiego, matematyki, historii, 

wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii,  fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na 

świadectwie ukończenia  gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:  

1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 20 punktów,  

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  

c. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  

d. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  

e. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;  

2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:  

a. celującym – przyznaje się po 20 punktów,  

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  

c. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  

d. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  

e. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty  

(oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2);  

3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:  

a. celującym – przyznaje się po 20 punktów,  

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  

c. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  

d. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  

e. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty  

(oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4);  

4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  

a. celującym – przyznaje się 20 punktów,  

b. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,  

c. dobrym – przyznaje się 13 punktów,  

d. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,  

e. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.  

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 

przelicza się na punkty, w sposób  określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum z zajęć  edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu  

gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu  gimnazjalnego z języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie  art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z 

języka obcego nowożytnego  wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie 

oceny wyrażonej w stopniu:  

1. celującym – przyznaje się 20 punktów;  

2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;  

3. dobrym – przyznaje się 13 punktów;  

4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;  

5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punk 

 


