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1. O przyjęcie do szkoły może ubiegać się absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej.
2. Absolwenci  ośmioletniej  szkoły  podstawowej  będą  przyjmowani  do  klasy  pierwszej

pięcioletniego technikum i czteroletniego liceum ogólnokształcącego.
3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające: 

a) wyniki  egzaminu  ósmoklasisty,  zawarte  w  zaświadczeniu  o szczegółowych  wynikach
egzaminu. 

b) oceny  z  zajęć  edukacyjnych  i  inne  osiągnięcia  ucznia  wymienione  na  świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.

4. W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym
pierwszeństwo mają:
a) sieroty,  osoby  przebywające  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  osoby

umieszczone w rodzinach zastępczych, 
b) kandydaci  o  ukierunkowanych  i  udokumentowanych  zdolnościach,  którym  ustalono

indywidualny program lub tok nauki, 
c) kandydaci  z  problemami  zdrowotnymi,  ograniczającymi  możliwości  wyboru  kierunku

kształcenia  ze  względu  na  stan  zdrowia,  potwierdzonymi  opinią  publicznej  poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

5. Kandydaci wykazani na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły obowiązani są
potwierdzić,  w określonym terminie,  wolę  podjęcia  nauki  w tej  szkole  oraz dostarczyć
oryginał  świadectwa  ukończenia  szkoły  podstawowej  i  oryginał  zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty  

6. Kandydaci,  którzy  potwierdzili  wolę  podjęcia  nauki  w  technikum pobierają  ze  szkoły
skierowanie  na  badanie  lekarskie. Lekarz  wydaje  zaświadczenie   lekarskie  o  braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

7. W  rekrutacji kandydatów  do  oddziałów  klasy  pierwszej  pięcioletniego  technikum
i czteroletniego liceum ogólnokształcącego obowiązuje zgodny z tabelą nr 1 sposób przeliczania
na punkty poszczególnych kryteriów 

Tabela nr 1

Lp Kryterium Uzyskana ilość punktów
Maks.
ilość
pkt

1 Egzamin 
ośmioklasisty

Należy zsumować:
 wynik [%] z języka polskiego razy 0,3; 
 wynik [%] z matematyki razy 0,3; 
 wynik przedstawiony w procentach[%] z jednego wybranego przedmiotu

wymienionego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mnoży 
się przez 0,2; 
wybrany przedmiot w zależności typu szkoły:
✔ fizyka – technik informatyk i technik elektronik, 
✔ geografia – technik ekonomista i technik organizacji turystyki, 
✔ wychowanie fizyczne - liceum ogólnokształcące  

 wynik [%] z języka obcego nowożytnego razy 0,2;
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2 Oceny na 
świadectwie 

za każdą ocenę:                    celującą -            18 pkt.
                                             bardzo dobrą -    17 pkt.
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ukończenia 
szkoły 
podstawowej

                                             dobrą -                14 pkt.
                                             dostateczną -        8 pkt.
                                             dopuszczającą -   2 pkt.
Na punkty przeliczane są wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, i najwyższe oceny 
z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych

3 Osiągnięcia 
ucznia 
wymienione 
na świadectwie 
ukończenia 
szkoły 
podstawowej

1) uzyskanie tytułu w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na 
podstawie zawartych porozumień: 
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt. 
b) tytułu  laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 

pkt. 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 

pkt. 
2) uzyskanie tytułu w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 
ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu/ów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt. 
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu/ów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt. 
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu/ów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt. 
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt. 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 7 pkt. 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 pkt. 
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt. 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o 
zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust. 6 ustawy o 
systemie oświaty: 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 10 pkt. 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu/ów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 7 pkt. 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu/ów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 5 pkt. 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu/ów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt. 

e) tytułu laureata turnieju przedmiotu/ów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt. 
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f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu/ów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt. 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w
pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora 
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 
a) międzynarodowym – 4 pkt.          
b) krajowym – 3 pkt.      
c) wojewódzkim – 2 pkt. 
d)  powiatowym – 1 pkt.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 pkt

liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym 200 pkt

*  -  W przypadku  gdy  kandydat  ma  więcej  niż  jedno  szczególne  osiągnięcie  z  takich  samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej,  przyznaje  się  jednorazowo punkty  za  najwyższe  osiągnięcie  tego  ucznia  w tych
zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia
wynosi 18 punktów.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza
się  na  punkty,  oceny  z  języka  polskiego,  matematyki,  języka  obcego  nowożytnego  i  jednego
wybranego przedmiotu w zależności typu szkoły, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, zgodnie z tabelą nr 2:

Tabela nr 2

Nazwa przedmiotu:
Ilość punktów za ocenę z przedmiotu: Maksymalna

ilość
punktów:

celując
y

bardzo
dobry

dobry
dostateczn

y
dopuszczając

y
język polski 30 25 20 10 5 30

matematyka 30 25 20 10 5 30
język obcy 
nowożytny

20 18 13 8 2 20

wybrany przedmiot 20 18 13 8 2 20

liczba punktów możliwych do uzyskania 100

9.  W przypadku  osób zwolnionych z  obowiązku przystąpienia  do  danego przedmiotu  objętego
egzaminem, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w
sposób określony w Tabeli 2, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z
danego przedmiotu,  z  którego przeprowadzany jest  egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy
zwolnienie.
10. Kandydatów powracających z zagranicy przyjmuje się według odrębnych przepisów.


