
 

 

Terminarz i zasady rekrutacji do szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2014/2015. 

 

 

• Od 14 kwietnia 2014r. do 25 czerwca 2014r. do godz. 15:00- 

składanie podań do wybranych szkół; 

• Od 27 czerwca 2014r. do 3 lipca 2014r. do godz. 14:00 

dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o 

wyniku egzaminu gimnazjalnego; 

• 4 lipca 2014r. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów 

zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych; 

• Do 8 lipca 2014r. do godz. 12:00 potwierdzenie woli podjęcia 

nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa 



ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego; 

• 10 lipca 2014r. do godz. 12:00 ogłoszenie list przyjętych oraz 

wolnych miejsc; 

• Od 11 lipca 2014r. Do 29 sierpnia 2014r.  przeprowadzenie 

rekrutacji uzupełniającej. 

 

JAK LICZYMY PUNKTY …JAK LICZYMY PUNKTY …JAK LICZYMY PUNKTY …JAK LICZYMY PUNKTY …    

 

• 200 punktów - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w 

postępowaniu rekrutacyjno kwalifikacyjnym w tym: 

� 100 punktów liczba punktów możliwych do uzyskania za 

egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki gimnazjum 

� 100 punktów liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny 

na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego 

i trzech obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez 

szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia 

wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum; 

 

 

 



Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażoneWyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażoneWyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażoneWyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone    

    w skali procentowej dla zadań z zakresu:w skali procentowej dla zadań z zakresu:w skali procentowej dla zadań z zakresu:w skali procentowej dla zadań z zakresu:    

1) język polski,  

2) historia i wiedza o społeczeństwie,  

3) matematyka,  

4) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia,  fizyka, chemia),  

5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na 

punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać 

maksymalnie 20 punktów - jeden procent w każdym 

 z zakresów odpowiada 0,2 punktu.  

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka 

polskiego i trzech wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 
 

•  celujący – 20 pkt.  

•  bardzo dobry – 18 pkt.  

•  dobry – 15 pkt.  

•  dostateczny – 10 pkt.  

•  dopuszczający – 2 pkt.  

•  

Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia 

gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. przy czym:  

• 1) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.  



• 2) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora 

oświaty w tym:  

 a) laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim –  

12 pkt.  

 b) laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim - 10 pkt  

 c) finalista konkursu o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 pkt 

 d) finalista konkursu o zasięgu wojewódzkim – 8 pkt. 

• 3) za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 6 pkt. - zgodnie z 

wykazem w załączniku nr 1 w tym: 

• Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, 

pożytek publiczny) – maksymalnie 3 pkt. 

• Osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego- 1 pkt. 


