
Kandydaci do klas pierwszych przyjmowani są na podstawie 

liczby punktów uzyskanych z dwóch kryteriów: 

- kryterium - świadectwo 

- kryterium - egzamin ósmoklasisty. 

 
Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej  przelicza się na punkty, przyjmując następującą wartość punktową ocen:  

 

1) celujący –18pkt 

2) bardzo dobry – 17 pkt 

3) dobry – 14 pkt 

4) dostateczny – 8 pkt 

5) dopuszczający – 2 pkt 

 

1. Kryterium − świadectwo Punkty w postępowaniu 

rekrutacyjnym (maksymalna liczba) 

Ocena z języka polskiego                                                               18 pkt. 

Ocena z matematyki                                                                18 pkt. 

Wyniki z dwóch przedmiotów: 

1. Typ szkoły- liceum ogólnokształcące: 

-grupa matematyczno – 

geograficzna(fizyka, geografia) 

- grupa biologiczno -chemiczna (biologia, 

chemia) 

- grupa bezpieczeństwo wewnętrzne 

(geografia, wiedza o społeczeństwie) 

-  grupa humanistyczna ( historia, wiedza 

o społeczeństwie) 

2. Typ szkoły -technikum: 

- technikum ekonomiczne 

(geografia,  wiedza o społeczeństwie) 

- technikum handlowe                

(geografia,  wiedza o społeczeństwie) 

- technikum spedycyjne (geografia, wiedza 

o społeczeństwie) 

                                      2 x   18 pkt. =  36 pkt. 



 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej z:  

 

1) język polski,  

 

2) matematyka,  

 

- mnoży się przez 0,35.  

 

     3) język obcy nowożytny  

- mnoży się przez 0,3.  

 

Kandydaci będą przyjmowani do Zespołu w kolejności, jaką wyznaczy liczba 

uzyskanych punktów, o których mowa w tabeli. 

 

W przypadku przeliczenia na punkty szczególnych osiągnięć bierze się pod uwagę:  

 

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów 

 

3. Typ szkoły – szkoła branżowa I 

stopnia: (informatyka, geografia) 

świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej z wyróżnieniem 

                                                               7 pkt. 

szczególne osiągnięcia                              max18 pkt. 

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej                                                                 3 pkt. 

Maksymalna ilość punktów                                                             100 pkt. 

 

2. Kryterium − egzamin 

ósmoklasisty 

Wyniki z egzaminu 

gimnazjalnego w % 

Punkty w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego                100%             x 0,35 = 35 pkt. 

wynik z matematyki                100%             x 0,35 = 35 pkt. 

wynik z języka obcego nowożytnego                100%             x 0,3 = 30 pkt. 

Maksymalna ilość punktów                       100 pkt. 

Razem                                                max -    200 pkt. 



- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów 

 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów 

 

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

  

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów 

 

-dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów 

 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów 

 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów 

 

-tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punkty 

 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty 

 

c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

 

-międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty 

 

- krajowym – przyznaje się 3 punkty 

 

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty 

 

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt 

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych  

do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 
 


