Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
1. Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/19 odbywa się na podstawie
kryteriów uwzględniających:
a) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w
gimnazjum,
b) liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wskazanych przez
dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej obowiązkowych zajęć edukacyjnych zawartych na świadectwie
ukończenia gimnazjum,
c) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia
gimnazjum,
d) liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
e)szczególne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie szkolnym
e) wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w przypadku kandydatów ubiegających się o
przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji (np.
ogólnokształcąca szkoła muzyczna, szkoła mistrzostwa sportowego).
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnokwalifikacyjnym może otrzymać maksymalnie 200 punktów.
Sumę punktów rekrutacyjnych oblicza się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad:
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym mnoży się przez 0,2. Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu
gimnazjalnego z wymienionych wyżej zakresów wynosi 100 punktów;
b) punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów: j. polski i trzy
przedmioty wskazane przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej nalicza się zgodnie z zasadą:
♣ 18 punktów – ocena: celujący,
♣ 17 punktów – ocena: bardzo dobry,
♣ 14 punktów – ocena: dobry,
♣ 8 punktów – ocena: dostateczny,
♣ 2 punkty – ocena: dopuszczający.
Za oceny z zajęć edukacyjnych kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty.
c) 28 punktów uczeń może otrzymać za inne szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum:
♣ ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
♣ osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych – maksymalnie 18 punktów,
♣ osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, są przyjmowani do wybranej szkoły
ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności.
4.. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacyjnym,
pierwszeństwo na etapie drugim posiadają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi

możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, na etapie trzecim bierze się pod uwagę poniższe kryteria o jednakowej wartości
punktowej:
a) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą
6 Wymienione wyżej dodatkowe kryteria, stosowane na trzecim etapie postępowania mają
jednakową wartość.
7. W przypadku uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu
gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, do wyliczenia sumy punktów pod uwagę brane
są oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki,
geografii i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, uzyskane na świadectwie
ukończenia gimnazjum.
8. Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych zawarte są w załączniku nr 1.
9. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie złożyć wniosek o przyjęcie (wydrukowany z
elektronicznego systemu naboru) do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych.

