
KALENDARIUM I ZASADY REKRUTACJI 2021/22 

 

LP CZYNNOŚCI REKRUTACYJNE 
 

TERMIN 
 

 
1. SKŁADANIE PODAŃ – DO POBRANIA ZE STRONY 

INTERNETOWEJ LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY. 

 
OD 7 MARCA 

DO 24 CZERWCA 2022 
 

 
1A. 

 
SKŁADANIE PODAŃ DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ. 

 
DO 31 MAJA 2022 

 
 
2. 

 
PRZEPROWADZENIE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI 

JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW DO KLASY 
DWUJĘZYCZNEJ. 

 

 
6 CZERWCA 2022 

GODZ 10:00 
 

 
3. 

 
OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW, KTÓRZY 

UZYSKALIPOZYTYWNY WYNIK SPRAWDZIANU 
KOMPETENCJIJĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW DO 

ODDZIAŁUDWUJĘZYCZNEGO. 
 

 
17  CZERWCA 2022 

 

 
4. 

 
PRZYJMOWANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ZAŚWIADCZENIA O 
WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 
OD 24 CZERWCA  
DO 8 LIPCA 2022  
DO GODZ.15.00 

 
5. 

OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW 
ZAKWALIFIKOWANYCH  

DOLICEUM. 

 
14 LIPCA 2022 
GODZ. 10.00 

 
 

 
6. 

 
POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE 
W SEKRETARIACIE LICEUM POPRZEZ: 

 ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW, 

 DWÓCH ZDJĘĆ LEGITYMACYJNYCH, 

 WPŁATĘ WPISOWEGO W WYSOKOŚCI 500 ZŁ 
W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB NA KONTO: 
42 9434 0002 2001 1000 2655 0002, 

 PODPISANIE I ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW WYMAGANYCH 
PRZEZ SZKOŁĘ – DO POBRANIA W SEKRETARIACIE 
SZKOŁY LUB ZE STRONY INTERNETOW 

 

 
OD 14 LIPCA  

DO 18 LIPCA 2022 

 
7. 

 
SPOTKANIE RODZICÓW Z DYREKCJĄ SZKOŁY  
I WYCHOWAWCAMI KLAS 

 PODPISANIE UMOWY PRZEZ RODZICÓW LUB 
PRAWNYCH 
OPIEKUNÓW UCZNIA Z ZARZĄDEM SPOŁECZNEGO 
TOWARZYSTWA OŚWIATOWO-NAUKOWEGO (ORGANU 
PROWADZĄCEGO) – W SEKRETARIACIE SZKOŁY 
 

 
29 SIERPNIA 2022  

GODZ. 17.00 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

PUNKTACJA  BRANA POD UWAGĘ: 

 

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
1) wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, 

matematyki 
- mnoży się przez 0,3; 
2) wynik przedstawiony w procentach z:języka obcego 

nowożytnego 
- mnoży się przez 0,2. 

 
 
 
 

 
 
 

ŚWIADECTWO 
 1) celującym - przyznaje się po 18 punktów; 
2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów; 
3) dobrym - przyznaje się po 14 punktów; 
4) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów; 
5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty. 
 

Uwzględniane są: 
 j.polski,  
 matematyka, 
 język obcy  
 dwa przedmioty wybrane przez kandydata na 

wniosku jako rozszerzane.W przypadku wyboru 
filozofii brany jest pod uwagę wynik z j. polskiego, 
a historii sztuki - z historii]  

 

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

KONKURSY I INNE OSIĄGNIĘCIA 

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim 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 ponad wojewódzkim 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. 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych  
i sportowych 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 aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 



W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie  przelicza się na punkty oceny 
z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 
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; 

2) języka obcego nowożytnegoi jednego przedmiotu do 
wyboru spośród przedmiotówoceny 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. 

 


