
Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
 

 

Punkty są przyznawane za: 

 wyniki egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów, 

 oceny na świadectwie za cztery zajęcia edukacyjne – maksymalnie 72 punkty, 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów, 

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej – 3 punkty, 

 osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych – maksymalnie 18 punktów. 

Maksymalna liczba punktów to 200. 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim otrzymuje 200 pkt. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przeliczane następująco: 

1. z języka polskiego – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35, 

2. z matematyki – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35, 

3. z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – wynik przedstawiony w procentach 

mnoży się przez 0,3. 

Potem wszystkie pięć wyników dodaje się. 

 

 

Przykładowo: 

Ktoś uzyskał na egzaminie wyniki: 

1. z języka polskiego – 50%, 

2. z matematyki – 30%, 

3. z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – 70%. 

 

Wtedy liczymy: 
egzamin wynik Liczba punktów 

z języka polskiego 50% 50x0,35=17,5 pkt. 

z matematyki 30% 30x0,35=10,5 pkt. 
z języka obcego 70% 70x0,3=21 pkt. 

RAZEM  49 pkt. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć 

edukacyjnych stosuje się następujące przeliczenia: 
Ocena Liczba punktów 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

 

 

Przykładowo: 

Ktoś otrzymał oceny: 

1. z języka polskiego – 4, 

2. z matematyki – 3, 



3. z języka obcego – 2, 

4. z informatyki – 5. 

 

Wtedy liczymy: 
przedmiot wynik Liczba punktów 

języka polski 4 14 

matematyka 3 8 

język obcy 2 2 

informatyka 5 17 

RAZEM  41 pkt. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 

w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) przyznaje się 3 

punkty. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Za szczególne osiągnięcia ucznia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) można uzyskać co najwyżej 18 pkt, przy czym stosuje się 

następujące zasady przydzielania punktów: 

 

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. 2 – 5, 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. 

 

Uwaga: 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. 

 

 


