
Nabór do klas pierwszych 
 w LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,

TECHNIKACH
i ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH 

na rok szkolny 2016/2017

Kryteria rekrutacyjne
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 KRYTERIA REKRUTACYJNE
obowiązujące w naborze do sprofilowanych klas ogólnodostępnych (licea 

ogólnokształcące) i szkół zawodowych (technika i zasadnicze szkoły zawodowe)

Wynik egzaminu 
gimnazjalnego

maks. 100 pkt.

Oceny na świadectwie 
ukończenia gimnazjum: z języka polskiego 

i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
maks. 80 pkt.

Szczególne osiągnięcia
wymienione na świadectwie

ukończenia gimnazjum
maks. 13 pkt.

Osiągnięcia w zakresie 
aktywności społecznej

wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum

2 pkt.
Świadectwo ukończenia

gimnazjum 
z wyróżnieniem

5 pkt.

MAKSYMALNIE
 200 punktów



 KRYTERIA REKRUTACYJNE
obowiązujące w naborze do klas dwujęzycznych (licea ogólnokształcące)

i klasy z programem pre-IB w II Liceum Ogólnokształcącym 

Wynik egzaminu 
gimnazjalnego

maks. 100 pkt.

Oceny na świadectwie 
ukończenia gimnazjum: z języka polskiego 

i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
maks. 80 pkt.

Szczególne osiągnięcia
wymienione na świadectwie

ukończenia gimnazjum
maks. 13 pkt.

Osiągnięcia w zakresie 
aktywności społecznej

wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum

2 pkt.

Świadectwo ukończenia
gimnazjum 

z wyróżnieniem
5 pkt.

+ pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych
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 KRYTERIA REKRUTACYJNE
obowiązujące w naborze do klas sportowych i klas mistrzostwa sportowego 

Wynik egzaminu 
gimnazjalnego

maks. 100 pkt.

Oceny na świadectwie 
ukończenia gimnazjum: z języka polskiego 

i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

maks. 80 pkt.

Szczególne osiągnięcia
wymienione na świadectwie

ukończenia gimnazjum

maks. 13 pkt.

Osiągnięcia w zakresie 
aktywności społecznej

wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum

2 pkt.
Świadectwo ukończenia

gimnazjum 
z wyróżnieniem

5 pkt.

W 1. kolejności
pozytywny wynik próby sprawności fizycznej

W 2. kolejności (w przypadku równorzędnych wyników)
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WYNIK EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
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Wynik przedstawiony w procentach z: 

JĘZYKA POLSKIEGO
HISTORII i WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
MATEMATYKI
PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

maks. 
100 pkt..

mnoży się przez 0,2  



OCENY NA ŚWIADECTWIE 
UKOŃCZENIA GIMNAZJUM
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JĘZYK POLSKI
oraz TRZY OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE 
ustalone przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej jako brane
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału
                                                                        (patrz INFORMATOR) 

maks. 
80 pkt..

celujący – po 20 punktów
bardzo dobry – po 16 punktów
dobry – po 12 punktów
dostateczny – po 8 punktów
dopuszczający – po 2 punkty



SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE

UKOŃCZENIA GIMNAZJUM
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maks. 
13 pkt.

1)  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 
       przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
tytułu FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
tytułu LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
tytułu FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

2)  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
dwóch lub więcej tytułów LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
tytuł FINALISTY konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
tytuł LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
tytuł FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

3) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych  lub sportowych, 
       organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym – 4 pkt.
krajowym – 3 pkt.
wojewódzkim – 2 pkt.
powiatowym – 1 pkt.



SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE

UKOŃCZENIA GIMNAZJUM
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maks. 
13 pkt.

NIE MA POTRZEBY SKŁADANIA DODATKOWYCH DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA.
PUNKTOWANE SĄ JEDYNIE TE, KTÓRE ZOSTAŁY

WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM.



W przypadku równorzędnych wyników 
lub jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
w 2. etapie postępowania rekrutacyjnego
pierwszeństwo przyjęcia mają kandydaci 

z problemami zdrowotnymi,
ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia 
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej. 



W przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych z 2. etapie postępowania rekrutacyjnego,  
w 3. etapie pierwszeństwo przyjęcia mają kandydaci
spełniający następujące kryteria (brane ŁĄCZNIE pod uwagę,
mają jednakową wartość):

- wielodzietność rodziny kandydata
- niepełnosprawność kandydata
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
- objęcie kandydata pieczą zastępczą
                     (formularze oświadczeń dostępne na stronie NABORU)

UWAGA!
Komisja rekrutacyjna działająca w szkole, weryfikując oświadczenia, może wystąpić

do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o potwierdzenie okoliczności
zawartych w oświadczeniach. 



Przeanalizuj także materiał zawarty w prezentacji 
pt. Rekrutacja krok po kroku. 
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