Regulamin rekrutacji w Liceum Ogólnokształcącym
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

Podstawa prawna:
1. Ustawa Prawo Oświatowe dnia 14 grudnia 2016 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r poz.586).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i
placówek (Dz. U. z 2017 r poz.610).
§1
1. Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy:
1) potrzeb środowiska,
2) wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
3) decyzji organu prowadzącego.

§2
1. Rekrutację do Szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powoływana
przez Dyrektora Szkoły.
2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora
Szkoły.
3. W postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności
(zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej
z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie Ustawy o Systemie
Oświaty).
4. Terminy rekrutacji oraz zasady przyznawania punktów określa Śląski Kurator Oświaty w corocznie
wydawanym Postanowieniu.
5. Liczba oddziałów i limity miejsc określane są przez organ prowadzący:
1) w przypadku zwiększonego naboru istnieje możliwość zwiększenia limitu miejsc oraz liczby
oddziałów,
2) w przypadku liczby kandydatów mniejszej od określonego przez organ prowadzący minimalnego
progu, oddział może nie zostać utworzony.

§3
1. Do Liceum Ogólnokształcącego są przyjmowani absolwenci gimnazjum oraz absolwenci
ośmioletniej szkoły podstawowej.
2. Kandydaci do Szkoły dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum lub szkole podstawowej w
systemie elektronicznej rejestracji wskazując według preferencji 3 wybrane przez siebie szkoły
(kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).
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3. Kandydat wprowadza wniosek przez Internet, a dokumenty składa jedynie w szkole pierwszego
wyboru.
4. Zainteresowani kandydaci do wniosku dołączają:
1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w
przypadku kandydatów niepełnosprawnych.
2) inne dokumenty zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dn. 6.12.2013 art.20t pkt.2
5. Kandydaci do klas sportowych dołączają orzeczenie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane
przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z
odrębnymi przepisami oraz pisemną zgodę rodziców
6. Uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego obowiązują wszystkie terminy z
rekrutacji ogólnej oraz zaliczenie próby sprawności fizycznej.

§4
1. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół będących w
systemie rekrutacji elektronicznej wprowadza do Centralnej Bazy Danych szkoła pierwszego wyboru.
2. Nabór do oddziałów klasy pierwszej prowadzony jest na podstawie sumy punktów za oceny uzyskane
na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, z egzaminu gimnazjalnego lub
egzaminu ósmoklasisty oraz za osiągnięcia wymienione na świadectwie gimnazjalnym lub
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
3. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu
gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa
ukończenia gimnazjum zgodnie z § 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. lub na
podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z § 8 rozporządzenia MEN z dnia 16
marca 2017 r.
4. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza elektronicznej rekrutacji ubiegających się do
szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.
5. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego
wyboru.
§5
1. Kandydaci do oddziału przyjmowani są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów do
wyczerpania limitu miejsc.
2. Kandydaci będący laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora
Oświaty lub przez kuratorów oświaty innych województw oraz laureaci i finaliści olimpiad
przedmiotowych ogłaszanych przez MEN przyjmowani są w pierwszej kolejności.

§6
1. Maksymalna ilość punktów uzyskanych za oceny w gimnazjum lub w szkole podstawowej oraz
szczególne osiągnięcia wynosi 100 punktów, a za egzamin gimnazjalny lub egzamin ósmoklasisty
również 100 punktów.
2. Minimalna ilość punktów uprawniająca do przyjęcia do liceum ogólnokształcącego wynosi 65.
3. Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:
1) Egzaminy:
a) gimnazjalny (wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z: języka
polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów
przyrodniczych języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym),
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b) ósmoklasisty (wynik egzaminu po szkole podstawowej przedstawiony w procentach
z: języka polskiego, matematyki, jednego przedmiotu do wyboru spośród
przedmiotów, o których mowa w art.44zu ust. 3 pkt 4ustawy systemie oświaty, języka
obcego nowożytnego),
2) przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły:
a) gimnazjum (oceny z języka polskiego i matematyki, języka angielskiego i jeden
wskazany dla danego kierunku kształcenia),
b) szkoła podstawowa (oceny z języka polskiego i matematyki, języka angielskiego i
jeden wskazany dla danego kierunku kształcenia),
3) za świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
4) osiągnięcia udokumentowane na świadectwie ukończenia szkoły (olimpiady wiedzy,
konkursy i turnieje przedmiotowe, artystyczne, zawody sportowe, osiągnięcia w aktywności
na rzecz innych ludzi itp.).

§7
1. Dyrektor Szkoły na podstawie Postanowienia ŚKO i ustaleń organu prowadzącego szkołę opracowuje
Szczegółowe Kryteria Rekrutacji (załącznik nr 1 i nr 2), które, po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Radę Pedagogiczną, podawane są do publicznej wiadomości za pośrednictwem szkolnej strony
internetowej, szkolnej tablicy informacyjnej, systemu elektronicznej rekrutacji,
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Załącznik 1: Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im.
P. Stalmacha w Wiśle dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjów
1. W Liceum Ogólnokształcącym im. P. Stalmacha w Wiśle w roku szkolnym 2019/20 proponujemy
absolwentom gimnazjów następujące oddziały:
1) sportowy z 3 godzinami wychowania fizycznego oraz z dodatkowymi 7 godzinami szkolenia
specjalistycznego, w której nauka na poziomie rozszerzonym obejmuje biologię, geografię, język
angielski,
2) dziennikarsko-menadżerski przygotowujący do studiów humanistycznych, w której nauka na
poziomie rozszerzonym obejmuje historię, język polski i język angielski,
3) ratowniczo-medyczny, w którym nauka na poziomie rozszerzonym obejmuje biologię, chemię
i język angielski.
2. Przedmioty, z których oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum będą przeliczane na punkty to:
1) język polski,
2) język angielski,
3) matematyka,
4) oraz w zależności od rozszerzenia:
a) w oddziale dziennikarsko-menadżerskim
-historia,
b) w oddziale sportowym
- wychowanie fizyczne,
c) w oddziale ratowniczym
-biologia,
3. Kandydaci do oddziału sportowego dołączają:
1) orzeczenie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi
przepisami oraz
2) pisemną zgodę rodziców.
4. Uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego obowiązują wszystkie terminy
z rekrutacji ogólnej oraz zaliczenie próby sprawności fizycznej.

Tabela 1.
Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
W przypadku przeliczania na
języka polskiego, historii i wiedzy o
punkty wyników egzaminu
społeczeństwie, matematyki, przedmiotów
gimnazjalnego, wynik
przyrodniczych, języka obcego nowożytnego
przedstawiony w procentach z:
na poziomie podstawowym
W przypadku przeliczania na
Dopuszczający
punkty ocen z zajęć edukacyjnych, Dostateczny
wymienionych na świadectwie
Dobry
ukończenia gimnazjum, za oceny Bardzo dobry
wyrażone w stopniu:
Celujący
Za świadectwo ukończenia
gimnazjum z wyróżnieniem,
Szczególne osiągnięcia zapisane na świadectwie ukończenia szkoły
1.

uzyskanie w zawodach wiedzy
będących konkursem o
zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez
kuratorów oświaty na
podstawie zawartych

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
b) tytułu laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego –

mnoży się przez 0,2

2 punkty
8 punktów
14 punktów
17 punktów
18 punktów
7 punktów

przyznaje się 10 punktów,
przyznaje się 7 punktów
przyznaje się 5 punktów;
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2.

porozumień:
uzyskanie w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem
o zasięgu ogólnopolskim,

a)

b)

c)

3.

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

a)
b)

c)

d)
e)
f)
4.

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

a)

b)

c)

d)

e)

f)

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu przedmiotowego
dwóch lub więcej tytułów laureata
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
tytułu laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego
tytułu finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego
dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej
dwóch lub więcej tytułów laureata
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej
dwóch lub więcej tytułów finalisty
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej,
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
a) międzynarodowym
b) krajowym
c) wojewódzkim
d) powiatowym

przyznaje się 10 punktów

przyznaje się 4 punkty,

przyznaje się 3 punkty;
przyznaje się 10 punktów
przyznaje się 7 punktów,
przyznaje się 5 punktów
przyznaje się 7 punktów
przyznaje się 5 punktów,
przyznaje się 3 punkty;
przyznaje się 10 punktów,

przyznaje się 7 punktów,

przyznaje się 5 punktów

przyznaje się 7 punktów,

przyznaje się 3 punkty,

przyznaje się 2 punkty;

uzyskanie wysokiego miejsca
przyznaje się 4 punkty
w zawodach wiedzy innych
przyznaje się 3 punkty,
niż wymienione w pkt 1–4,
przyznaje się 2 punkty,
artystycznych lub sportowych,
przyznaje się 1 punkt.
organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie
szkoły, na szczeblu:
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
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.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie
przyznaje się 3 punkty.
aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w
5.
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formie wolontariatu,
W przypadku osób zwolnionych z
obowiązku przystąpienia do
egzaminu gimnazjalnego,
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:

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;

historii i wiedzy o społeczeństwie oceny
wyrażonej w stopniu:

a)

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

a)

języka obcego nowożytnego 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;
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;
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.

W przypadku osób rekrutujących
do oddziału sportowego za
zaliczenie
próby
sprawności
fizycznej kandydat może uzyskać:
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Załącznik 2: Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. P.
Stalmacha w Wiśle dla kandydatów będących absolwentami szkół podstawowych.
1. W Liceum Ogólnokształcącym im. P. Stalmacha w Wiśle w roku szkolnym 2019/20 proponujemy
absolwentom szkół podstawowych następujące oddziały:
1) sportowy z dodatkowymi 7 godzinami wychowania fizycznego, w której nauka na poziomie
rozszerzonym obejmuje biologię, geografię,
2) humanistycznym przygotowujący do studiów humanistycznych, w której nauka na poziomie
rozszerzonym obejmuje historię, język polski i język angielski,
3) biologiczno-chemicznym, w którym nauka na poziomie rozszerzonym obejmuje biologię, chemię
i język angielski.
2. Przedmioty, z których oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum będą przeliczane na punkty to:
1) język polski,
2) język angielski,
3) matematyka,
4) oraz w zależności od rozszerzenia:
a) w oddziale humanistycznym
- historia,
b) w oddziale sportowym
- wychowanie fizyczne,
c) w oddziale biologiczno-chemicznym
- biologia,
3. Kandydaci do oddziału sportowego dołączają:
3) orzeczenie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi
przepisami oraz
4) pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
4. Uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego obowiązują wszystkie terminy
z rekrutacji ogólnej oraz zaliczenie próby sprawności fizycznej.
Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
W przypadku przeliczania na
języka polskiego, matematyki
punkty wyników egzaminu
jednego przedmiotu do wyboru spośród
ósmoklasisty, wynik
przedmiotów, języka obcego nowożytnego
przedstawiony w procentach z:
W przypadku przeliczania na
Dopuszczający
punkty ocen z zajęć edukacyjnych, Dostateczny
wymienionych na świadectwie
Dobry
ukończenia szkoły podstawowej,
Bardzo dobry
za oceny wyrażone w stopniu:
Celujący
Za świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej z wyróżnieniem,
Szczególne osiągnięcia zapisane na świadectwie ukończenia szkoły
1.

2.

uzyskanie w zawodach wiedzy
będących konkursem o
zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez
kuratorów oświaty na
podstawie zawartych
porozumień:
uzyskanie w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem
o zasięgu ogólnopolskim,

mnoży się przez 0,3
mnoży się przez 0,2
2 punkty
8 punktów
14 punktów
17 punktów
18 punktów
7 punktów

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
b) tytułu laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego –

przyznaje się 10 punktów,
przyznaje się 7 punktów

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub

przyznaje się 10 punktów

a)

przyznaje się 5 punktów;

przyznaje się 4 punkty,
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c)

3.

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

a)
b)

c)

d)
e)
f)
4.

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

a)

b)

c)

d)

e)

f)

przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu przedmiotowego
dwóch lub więcej tytułów laureata
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
tytułu laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego
tytułu finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego
dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej
dwóch lub więcej tytułów laureata
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej
dwóch lub więcej tytułów finalisty
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej,
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
e) międzynarodowym
f) krajowym
g) wojewódzkim
h) powiatowym

przyznaje się 3 punkty;

przyznaje się 10 punktów
przyznaje się 7 punktów,
przyznaje się 5 punktów
przyznaje się 7 punktów
przyznaje się 5 punktów,
przyznaje się 3 punkty;
przyznaje się 10 punktów,

przyznaje się 7 punktów,

przyznaje się 5 punktów

przyznaje się 7 punktów,

przyznaje się 3 punkty,

przyznaje się 2 punkty;

uzyskanie wysokiego miejsca
przyznaje się 4 punkty
w zawodach wiedzy innych
przyznaje się 3 punkty,
niż wymienione w pkt 1–4,
przyznaje się 2 punkty,
artystycznych lub sportowych,
przyznaje się 1 punkt.
organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie
szkoły, na szczeblu:
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
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.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie
przyznaje się 3 punkty.
aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w
formie wolontariatu,
W przypadku osób zwolnionych z języka polskiego i matematyki oceny
a) celującym – przyznaje się po
obowiązku przystąpienia do
wyrażonej w stopniu:
30 punktów,
egzaminu ósmoklasisty, przelicza
b) bardzo dobrym – przyznaje
się na punkty oceny z języka
się po 25 punktów,
polskiego, matematyki, języka
c) dobrym – przyznaje się po
5.
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obcego nowożytnego oraz jednego
przedmiotu do wyboru spośród
przedmiotów, o których mowa w
art. 44zu ust 3 pkt 4 ustawy o
systemie oświaty, wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, przy czym za
uzyskanie z:

20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się
po 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje
się po 5 punktów;
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.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku
przystąpienia do danego przedmiotu objętego
egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art.
44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
przelicza się na punkty, w sposób określony w
ust. 1, oceny wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, z danego
przedmiotu, z którego przeprowadzany jest
egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy
zwolnienie.

a)

celującym – przyznaje się po
30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje
się po 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po
20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się
po 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje
się po 5 punktów;

W przypadku osób rekrutujących
do oddziału sportowego za
zaliczenie
próby
sprawności
fizycznej kandydat może uzyskać:
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