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Informacja dotycząca zasad przyjmowania uczniów do publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w 

postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 

Na podstawie art. 20f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2156 ze zm.) 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkół,  
    policealnych dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 

roku, umożliwiającej uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, trzyletniej szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia 
uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy, przyjmuje się kandydatów, którzy: 

 
 
1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum; 

 
2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - posiadają zaświadczenie 

lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 
ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów 
doktoranckich. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 
1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  
 

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego; 
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co 
najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu 
laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego przez kuratora 
oświaty, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 
w formie wolontariatu; 

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych 
indywidualnych predyspozycji - wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w ust. 5. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z 
problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na 
stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 
łącznie kryteria, o których mowa powyżej.  

5. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów 
szczególnych indywidualnych predyspozycji, na wniosek dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, 
pozytywnie zaopiniowany przez kuratora oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 
może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, na warunkach 
ustalonych przez radę pedagogiczną, jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę na dodatkowe godziny 
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zajęć edukacyjnych w zakresie realizacji programu nauczania wymagającego od ucznia szczególnych 
indywidualnych predyspozycji. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej 
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole 
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność. 

Na podstawie art. 20j ustawy o systemie oświaty  
1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału 

dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, 
którzy ukończyli gimnazjum oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych 
przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o 
których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 
łącznie następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego 
2) wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w ust. 1; 
3) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
4) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 
5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co 
najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu 
laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego przez kuratora 
oświaty, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 
w formie wolontariatu. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 
wymienione kryteria. 

 
Na podstawie § 2 i 7 rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13 z 2002 roku, poz. 
132 z późn. zm). 

 
Konkursy mogą być organizowane jako: 

1) konkursy interdyscyplinarne - obejmujące elementy treści podstaw programowych różnych 
przedmiotów lub bloków przedmiotowych, 
2) konkursy przedmiotowe - obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego 
przedmiotu, 
3) konkursy tematyczne - związane z wybranym przedmiotem lub blokiem przedmiotowym. 
 

Olimpiady mogą być organizowane jako: 
1) olimpiady interdyscyplinarne - obejmujące elementy treści podstaw programowych różnych 
przedmiotów; 
2) olimpiady przedmiotowe - obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego 
przedmiotu przewidzianego 
w ramowym planie nauczania; 
3) olimpiady z przedmiotów dodatkowych - obejmujące wiedzę z przedmiotów, które mogą być 
nauczane jako 
przedmioty dodatkowe; 
4) olimpiady tematyczne - związane z wybranym przedmiotem lub wybraną dziedziną wiedzy. 
 

Na podstawie art. 20d ustawy o systemie oświaty  
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1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej 
kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej integracyjnej 
lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, publicznej szkoły 
ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego 
lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, publicznej szkoły 
ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej 
ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej 
ogólnodostępnej, jeżeli spełniają warunek ukończenia gimnazjum (świadectwo ukończenia) i 
przedstawią zaświadczenie stwierdzające posiadanie tytułu. 

 
Na podstawie § 7 rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 
rekrutacyjnym (Dz.U.2015 poz. 1942).  

 
1. W przypadku przeliczania na punkty, za: 

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

a)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów, 
b)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów, 
c)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów; 

2)   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

a)  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów, 

b)  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty, 

c)  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty; 

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

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów, 
b)  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 

punktów, 
c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 

punktów, 
d)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów, 
e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów, 
f)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty; 

4)   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim 
lub wojewódzkim: 

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów, 

b)  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów, 

c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów, 

d)  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów, 

e)  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty, 

f)  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty; 

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 - przyznaje się 4 punkty, 
b)  krajowym - przyznaje się 3 punkty, 
c)  wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty, 
d)  powiatowym - przyznaje się 1 punkt. 
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2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów. 

     
Na podstawie art. 44j ustawy o systemie oświaty  
 
Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych 
najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty 
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 
klasyfikacyjną.  
 

Na podstawie art. 44zx ustawy o systemie oświaty 
 
1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie oraz laureat konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego 
z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni:  
1) w przypadku ucznia lub słuchacza gimnazjum lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie 
ogólne w zakresie gimnazjum – z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w 
przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu.  
 
2. Zwolnienie, o którym mowa, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie 
odpowiednio przez ucznia lub słuchacza gimnazjum lub ucznia szkoły artystycznej realizującej 
kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie 
przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.  
 
3. Zwolnienie z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu 
gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu albo danego zakresu 
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.  
 
4. Zwolnienie z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego (język obcy nowożytny) jest równoznaczne z 
uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i na 
poziomie rozszerzonym.  
 
5. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty, z innego języka obcego 
nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany odpowiednio w części trzeciej egzaminu 
gimnazjalnego, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie 
później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje okręgową komisję 
egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się 
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  
 
Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia 
gimnazjum 
 

1) celujący             – 20 punktów 
2) bardzo dobry      – 16 punktów 
3) dobry                  – 12 punktów 
4) dostateczny        – 8 punktów 
5) dopuszczający    – 2 punkty 

 
Świadectwo z wyróżnieniem – 5 punktów 
Aktywność na rzecz innych ludzi – 2 punkty 
Szczególne osiągnięcia – maksymalnie 13 punktów 


