
KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

DLA  ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

I AN (profil prawno-administracyjny), I BN (profil medyczny),I CN (profil dziennikarski), 
         I DN (profil psychologiczny), I EN (profil psychologiczno-społeczny),  
         I FN (profil    ekonomiczno-architektoniczny), I GN ( profil psychologiczno-medyczny). 

KRYTERIA DLA  ABSOLWENTÓW SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 
PUNKTY 

1. WYNIK EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:  maksymalna ilość punktów-100 

Wynik z języka polskiego - x 0,35 

Wynik z matematyki - x 0,35 

Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym x 0,3 

2. OCENY ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 
maksymalna ilość punktów-100 

 

Ocena z  

języka polskiego 

celujący 18 pkt. 

bardzo dobry 17 pkt. 

dobry 14 pkt. 

dostateczny 8 pkt. 

dopuszczający 2 pkt. 

 

Ocena z  

matematyki 

celujący 18 pkt. 

bardzo dobry 17 pkt. 

dobry 14 pkt. 

dostateczny 8 pkt. 

dopuszczający 2 pkt. 

Ocena z I obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, z których kandydat 

uzyskał najwyższy wynik na 

świadectwie spośród takich zajęć 

jak, j. angielski, j. obcy nowozytny 

celujący 18 pkt. 

bardzo dobry 17 pkt. 

dobry 14 pkt. 

dostateczny 8 pkt. 

dopuszczający 2 pkt. 

Ocena z II obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, z których kandydat 

uzyskał najwyższy wynik na 

świadectwie spośród takich zajęć 

jak: fizyka, chemia, biologia, geografia,  

wos, informatyka, historia. 

celujący 18 pkt. 

bardzo dobry 17 pkt. 

dobry 14 pkt. 

dostateczny 8 pkt. 

dopuszczający 2 pkt. 

Szczególne osiągnięcia* maksymalna ilość punktów 18 pkt. 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

z wyróżnieniem 

7 pkt. 

Aktywność społeczna 3 pkt. 

Razem( suma 1 i 2) Maksymalna ilość punktów -200 

pkt. 

 

 

3*. Szczególne osiągnięcia- sposób punktowania: 



 

Konkurs Tytuł finalisty 

konkursu 

przedmiotowego 

Tytuł laureata 

konkursu 
tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

Tytuł finalisty 

konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

2 lub więcej 

tytułów konkursu 

tematycznego 

Zawody wiedzy o 

zasięgu 

ponadwojewódzkim, 

organizowane przez 

kuratorów oświaty 

10 pkt. 7 pkt. 5 pkt. ----------------- 

Zawody wiedzy 

 o zasięgu 

międzynarodowym 

lub ogólnopolskim 

albo turnieju o 

zasięgu 

ogólnopolskim 

Z przedmiotów 

artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 
10 pkt. 

Z przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej-  
4 pkt. 

Z przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej- 
3 pkt. 

------------------- 

Zawody wiedzy o 

zasięgu 

wojewódzkim, 

organizowane przez 

kuratorów oświaty 

7 pkt. 

 

przy 2 lub więcej 

tytułach- 10 pkt. 

5 pkt. 

 

przy 2 lub więcej 

tytułach- 7 pkt. 

3 pkt. 

 

przy 2 lub więcej 

tytułach- 5 pkt. 

------------------ 

Zawody wiedzy 

będących konkursem 

albo turniejem  o 

zasięgu 

 ponadwojewódzkim 

lub wojewódzkim 

Z przedmiotów 

artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 

2 lub więcej tytuły-  
10 pkt. 
Finalisty konkursu z 

przedmiotów artystycznych 

objętych planem nauczania 

szkoły artystycznej- 
7 pkt. 

Z przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej 

2 lub więcej tytuły-  
7 pkt. 
 
Laureat turnieju z przedmiotów 

artystycznych  nieobjętych 

planem nauczania szkoły 

artystycznej- 
 

3 pkt. 

2 lub więcej tytułów finalisty 

turnieju z przedmiotów 

artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej- 
5 pkt. 
Finalista turnieju z  
przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej 
2 pkt. 

 

Uzyskanie 

wysokiego miejsca 

w zawodach wiedzy 

innych niż 

wymienione 

powyżej, 

artystycznych lub 

sportowych, 

organizowanych 

przez kuratora 

oświaty lub inne 

podmioty działające 

na terenie szkoły 

Wysoka pozycja na 

szczeblu 

międzynarodowym-  

4 pkt. 

Wysoka pozycja na 

szczeblu krajowym-  

 

3 pkt. 

 

Wysoka pozycja na 

szczeblu wojewódzkim- 

 

2 pkt. 

Wysoka pozycja na 

szczeblu 

powiatowym- 

1 pkt. 

 

3** Kandydatowi, który posiada więcej niż jedno szczególne osiągniecie z tych samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego 

zakresu przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, z tym 

że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 

 18 punktów. 

 

 

 

 

 

 



4. Osobom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

 ( podstawa prawna zwolnienia: art. 44zw ust.2 i art. 44zz ust.2 ustawy) przelicza się  

na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć 

edukacyjnych w następujący sposób: 

 
 

Ocena z  
języka polskiego i  
z matematyki 

celujący 35 pkt. 

bardzo dobry 30 pkt. 

dobry 25 pkt. 

dostateczny 15 pkt. 

dopuszczający 10 pkt. 

 

 

 

Ocena z wybranego  języka 

obcego nowożytnego oraz 

jednego przedmiotu do wyboru 

spośród przedmiotów: biologia, 

chemia, fizyka, , geografia lub 

historia 
 

celujący 30 pkt. 

bardzo dobry 25 pkt. 

dobry 20 pkt. 

dostateczny 10 pkt. 

dopuszczający 5 pkt. 

 


