
Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 

I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

Oświatowe 

3. Zarządzenie Nr 2/2018 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie terminów przeprowadzania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 

w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla 

dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły 

ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy – Prawo 

oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok 

szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na 

lata szkolne 2017/2019 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 

absolwentami dotychczasowego gimnazjum.  

5. Statut Szkoły. 

§ 1. Miejsce, termin i rodzaj składanych dokumentów 

1. Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego 

w Nowym Targu prowadzona jest przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołaną 

przez dyrektora szkoły odrębnym zarządzeniem. 

2. Każdy kandydat do szkoły powinien indywidualnie lub za pośrednictwem gimnazjum 

zalogować się na stronie do rekrutacji elektronicznej 

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat i wypełnić swoje dane łącznie z wyborem 

szkół i klas. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły – tel. 182662955. 

3. W terminie od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r. kandydaci składają do szkoły 

pierwszego wyboru „podanie o przyjęcie” – wydrukowane ze strony elektronicznej 

rekrutacji https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat. 

4. Kandydaci do klasy sportowej składają podanie o przyjęcie do 18 maja 2018 r. 

5. W terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. kandydaci dostarczają świadectwo 

ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

(oryginały) 

W obrębie szkoły kandydaci mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie 

z listą preferencji. 

  

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat
https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat


§ 2. Kryteria przyjęcia. 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej A-G decyduje łączna liczba punktów uzyskanych 

w wyniku: 

a) egzaminu gimnazjalnego max. 100 pkt. 

b) przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech 

przedmiotów wybranych do danej klasy max.72 pkt. wg tabeli 

Zasady przeliczania ocen na punkty: 

celujący – 18 pkt. 

bardzo dobry – 17 pkt. 

dobry – 14 pkt. 

dostateczny – 8 pkt. 

dopuszczający – 2 pkt. 

 

 

Kl. 
Przedmioty 

rozszerzone 

Przedmioty 

uzupełniające 

Nauczane języki obce Przedmioty 

wybrane 

do klasy – 

oceny 

przeliczane 

na punkty 

Klasa przygotowuje 

do studiów 
Pierwszy 

jęz. obcy 

kontynuacja 

Drugi 

jęz. obcy 

do wyboru 

1A 

- matematyka 
- fizyka 
- j. angielski 

lub j. niemiecki 

 
- j. angielski 

lub j. niemiecki 

- j. francuski 
- j. niemiecki 
- j. włoski 
- j. rosyjski 
- j. angielski 

- j. polski 
- j. obcy 
- matematyka 
- fizyka 

- kierunki techniczne 

oraz ekonomiczne, 

matematyka, fizyka 

informatyka 

1B 
- biologia 
- chemia 

- łacina 
- j. angielski 

lub j. niemiecki 

- j. francuski 
- j. niemiecki 
- j. włoski 
- j. rosyjski 
- j. angielski 

- j. polski 
- matematyka 
- biologia 
- chemia 

- kierunki medyczne 

i farmaceutyczne, 

pokrewne z medycyną, 

biologia, ochrona 

środowiska, chemia, 

biochemia, 

biotechnologia 

1C 

- matematyka 
- informatyka 
- j. angielski 

lub j. niemiecki 

 
- j. angielski 

lub j. niemiecki 

- j. francuski 
- j. niemiecki 
- j. włoski 
- j. rosyjski 
- j. angielski 

- j. polski 
- j. obcy 
- matematyka 
- informatyka 

- kierunki techniczne 

oraz ekonomiczne, 

matematyka, fizyka, 

informatyka 

1D 

- historia 
- j. polski 
- j. angielski 

lub j. niemiecki 

- wiedza 

o społeczeństwie 
- łacina 

- j. angielski 

lub j. niemiecki 

- j. francuski 
- j. niemiecki 
- j. włoski 
- j. rosyjski 
- j. angielski 

- j. polski 
- j. obcy 
- historia 
- matematyka 

- prawo, filologie obce, 

polonistyka, historia, 

psychologia, 

archeologia, 

socjologia, politologia, 

stosunki 

międzynarodowe 

1E 
- biologia 
- chemia 
- matematyka 

 
- j. angielski 

lub j. niemiecki 

- j. francuski 
- j. niemiecki 
- j. włoski 
- j. rosyjski 

- j. angielski 

- j. polski 
- matematyka 
- biologia 
- chemia 

- kierunki medyczne 

i farmaceutyczne, 

pokrewne z medycyną, 

biologia, ochrona 

środowiska, biofizyka, 

biochemia, 

biotechnologia, chemia 



1F 
- j. polski 
- j. angielski  
  j. niemiecki 

 
- j. angielski 
- j. niemiecki 

- j. francuski 

- j. włoski 

- j. rosyjski 

- j. polski 
- j. obcy 
- historia 
- matematyka 

- filologia polska, 

filologie obce, 

psychologia, 

socjologia, 

europeistyka 

1G 

- matematyka 
- geografia 
- j. angielski 

lub j. niemiecki 

 
- j. angielski 

lub j. niemiecki 

- j. francuski 
- j. niemiecki 
- j. włoski 
- j. rosyjski 
- j. angielski 

- j. polski 
- j. obcy 
- matematyka 
- geografia 

- kierunki ekonomiczne, 

techniczne, 

filologiczne, geografia, 

geodezja, geologia, 

turystyka, gospodarka 

przestrzenna 

1
H

 

S
P

O
R

T
O

W
A

 

- wych. fizyczne 

specjalizacja: 

piłka nożna 

- geografia 

- j. angielski 

 - j. angielski - j. niemiecki 

- j. polski 

- j. obcy 

-geografia 

- matematyka 

- turystyka, kierunki 

trenerskie, 

wychowanie fizyczne, 

kierunki ekonomiczne 

 

c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt. 

d) 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 pkt. 

e) 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 pkt. 

Udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty:  

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt. 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt. 

 

Udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim: 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt. 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 pkt. 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt. 

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt. 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 pkt. 



 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt. 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt. 

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 

się 10 pkt. 

 dwóch lub więcej tytułów laureata z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt. 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt. 

 tytułu laureata z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt. 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 pkt. 

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt. 

 krajowym – przyznaje się 3 pkt. 

 wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt. 

 powiatowym – przyznaje się 1 pkt. 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania łącznie wynosi 200 pkt. dla klas 

1A-1G.  

2. Kandydat do klasy sportowej musi spełniać powyższe kryteria pkt. 1 a-e oraz musi 

pozytywnie przejść test sprawnościowy, z którego może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w klasie sportowej wynosi łącznie 

300 pkt. 

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej: 

Od 22 do 25 maja 2018 r. wg odrębnego regulaminu podanego przez klub NKP 

PODHALE.  



Informacje na stronie www.nkp.podhale.pl tel. 535 485 560 

Podanie wyników prób sprawności fizycznej do 5 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 

3. O przyjęcie do szkoły do klas A-G, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali łącznie 

co najmniej 100 pkt., a do klasy H co najmniej 160 pkt. 

4. Do szkoły zostaną przyjęci kandydaci spośród tych, którzy uzyskali w kolejności 

największą ilość punktów do danej klasy. 

5. 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. 
 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych sportowych organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach 

w roku szkolnym 2017/2018: 

 

I. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu 
Miejsca uznane 

za wysokie 

1. Konkurs Wiedzy Obywatelskiej 

i Ekonomicznej 

przedmiotowy laureaci, finaliści 

2.  Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego tematyczny laureaci, finaliści 

3. Papież Słowianin. Ogólnopolski konkurs 

wiedzy o osobie Karola Wojtyły – Jana 

Pawła II 

tematyczny laureaci, finaliści 

4.  Olimpiada „Myśli Jana Pawła II” olimpiada tematyczna laureaci, finaliści 

5. Losy Bliskich i losy Dalekich – życie 

Polaków w latach 1914-1989 

tematyczny laureaci, finaliści 

II. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora 

oświaty: 

Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu 
Miejsce uznane za 

wysokie 

1. Małopolski Konkurs Języka Polskiego przedmiotowy laureaci, finaliści 

http://www.nkp.podhale.pl/


2. Małopolski Konkurs Matematyczny przedmiotowy laureaci, finaliści 

3. Małopolski Konkurs z Fizyki przedmiotowy laureaci, finaliści 

4. Małopolski Konkurs z Historii przedmiotowy laureaci, finaliści 

5. Małopolski Konkurs Biologiczny przedmiotowy laureaci, finaliści 

6. Małopolski Konkurs Geograficzny przedmiotowy laureaci, finaliści 

7. Małopolski Konkurs Chemiczny przedmiotowy laureaci, finaliści 

8. Małopolski Konkurs Języka Angielskiego przedmiotowy laureaci, finaliści 

9. 
Małopolski Konkurs Języka 

Niemieckiego 

przedmiotowy laureaci, finaliści 

10. Małopolski Konkurs Języka Francuskiego przedmiotowy laureaci, finaliści 

11. 

Konkurs historyczny „walka Polaków o 

niepodległość i granice w latach 1914-

1921. Wielkie bitwy i bohaterowie 

wydarzeń” 

tematyczny laureaci, finaliści 

12. 

Konkurs historyczny „Ani na chwilę nie 

złożyliśmy broni...”Polacy w walce o 

podczas II wojny światowej 1939-1845 

tematyczny laureaci, finaliści 

13. 

Konkurs historyczny „Prezydentowi 

Rzeczypospolitej....będę bezwzględnie 

posłuszny”. W 70 rocznicę śmierci 

Władysława Raczkiewicza Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-

1947 

tematyczny laureaci, finaliści 

14. 

Konkurs historyczny „Upadek I 

Rzeczypospolitej. Napoleońskie nadzieje i 

ład wiedeński (1764-1815). U podstaw 

społeczeństwa obywatelskiego” 

tematyczny laureaci, finaliści 

15. 
Konkurs historyczny „Polskie drogi do 

niepodległości 1846-1915” 

tematyczny laureaci, finaliści 

16. 
Konkurs języka hiszpańskiego 

„Hiszpania-kraj kontrastów” 

tematyczny laureaci, finaliści 

17. 
Konkurs języka hiszpańskiego „Różne 

oblicza Hiszpanii” 

tematyczny laureaci, finaliści 

18. 

Konkurs informatyczny „Rozwiązywanie 

problemów z wykorzystaniem 

komputera” 

tematyczny laureaci, finaliści 



19. 
Konkurs informatyczny „Od algorytmu 

do programu” 

tematyczny laureaci, finaliści 

20. 
Konkurs biblijny „Z mądrością Proroków 

prze życie” 

tematyczny laureaci, finaliści 

21. 
Konkurs wiedzy o teatrze” „250 lat teatru 

publicznego w Polsce” 

tematyczny laureaci, finaliści 

III. Inne zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły 

Lp. Nazwa konkursu Zasięg konkursu 
Miejsce uznane 

za wysokie 

1.  Utracone dziedzictwo – losy polskich 

ziemian w XX wieku 

krajowy laureaci, finaliści 

2. 200. rocznica utworzenia Towarzystwa 

Naukowego Krakowskiego 

krajowy laureaci, finaliści 

3. Wszystko dla Ojczyzny – gen. bryg. pil. 

Stanisław Skalski 

krajowy laureaci, finaliści 

4. „Nadzieja umiera ostatnia” - losy Żydów 

w wymiarze regionalnym w czasie II wojny 

światowej 

wojewódzki laureaci, finaliści 

5. Historia Solidarności wojewódzki laureaci, finaliści 

6. Miejsca pamięci Solidarności w historii 

mojego regionu 

wojewódzki laureaci, finaliści 

7. Opowiem ci o Małopolsce – mojej małej 

ojczyźnie 

wojewódzki laureaci, finaliści 

8. Lekcja historii i sztuki z Jackiem 

Kaczmarskim 

wojewódzki laureaci, finaliści 

9. Śladami żołnierzy wyklętych. Płk Witold 

Pilecki w panteonie polskiej historii 

wojewódzki laureaci, finaliści 

10. Żołnierze Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci 

– Pamiętamy! 

wojewódzki laureaci, finaliści 

11. Nasz Bohater – Tadeusz Kościuszko wojewódzki laureaci, finaliści 

12. Ocalić od zapomnienia. W 100-lecie 

Wielkiej Wojny 1914-1918. Śladami walk 

i nekropolii 

wojewódzki laureaci, finaliści 



13. Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny. 

Gra miejska 

wojewódzki laureaci, finaliści 

14. Poezja patriotyczna z czasów I wojny 

światowej 

wojewódzki laureaci, finaliści 

15. A dziewczęta z wojskiem szły....Przegląd 

pieśni patriotycznej 

wojewódzki laureaci, finaliści 

16. Konkurs pieśni o tematyce sybirackiej 

i patriotycznej 

wojewódzki laureaci, finaliści 

17. Sprawa polska i Polacy w czasie I wojny 

światowej ze szczególnym uwzględnieniem 

znaczenia bitwy pod Gorlicami dla 

przebiegu wojny i odzyskania przez Polskę 

niepodległości 

wojewódzki laureaci, finaliści 

18. Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto-

Moja Duma 

wojewódzki laureaci, finaliści 

19. Ziemia Sądecka od przeszłości do 

współczesności 

wojewódzki laureaci, finaliści 

20. Ogólnopolski konkurs „Ocalić od 

zapomnienia – pamięć o niezłomnych 

pilotach por. pilot Janinie Lewandowskiej 

i gen. bryg. pil. Stanisławie Skalskim 

ogólnopolski laureaci 

21. Ogólnopolski Konkurs Bóg, Honor 

i Ojczyzna – wartość polskiego 

ziemiaństwa 

ogólnopolski laureaci 

22. „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii 

„Solidarności” mojego regionu” 

wojewódzki laureaci 

23. Powstań Polsko – Małopolski Festiwal 

Pieśni Patriotycznej 

wojewódzki laureaci 

24. Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik 

Witold Pilecki i Danuta Siedzikówna 

ps. „Inka” w panteonie polskiej historii 

wojewódzki laureaci 

25. „Kresy-polskie ziemie wschodnie w XX 

wieku” 

wojewódzki laureaci 

26. „Ciebie Polsko w sercu dzisiaj noszę..” - 

XII Przegląd Pieśni Patriotycznej 

wojewódzki laureaci 

27. Małop. Dyktando Niepodległościowe 

„Po polsku o historii” 

wojewódzki laureaci 



28. Konkurs na kalendarz ukazujący działania 

ekologiczne w przedszkolu lub szkole 

w roku szkolnym 2016/2017 ramach IV 

edycji projektu „Czysta Małopolska” 

wojewódzki laureaci 

29. Konkurs plastyczny „Twoje zdrowie zyska 

na ochronie środowiska” w ramach IV 

edycji projektu „Czysta Małopolska” 

wojewódzki laureaci 

30. Konkurs plastyczny „Moja Ojczyzna 

Polska. Mój Patriotyzm” 

wojewódzki miejsca I -III 

31. Inne konkursy wiedzy i artystyczne 

niewymienione w wykazie, organizowane 

przez podmioty działające na terenie 

szkoły. 

międzynarodowy Zgodnie 

z regulaminem danego 

konkursu krajowy 

wojewódzki 

powiatowy 

IV. Zawody sportowe organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły: 

Lp. Organizator Dyscypliny Zasięg 

Miejsca 

uznane 

za wysokie 

1. Zawody sportowe 

organizowane przez 

światowe i europejskie 

federacje sportowe 

Zawody indywidualne i 

zespołowe: 

akrobatyka sportowa, 

badminton, biathlon, bieg na 

orientację, biegi przełajowe, 

boks, bowling sportowy, 

brydź sportowy, futbol 

amerykański, gimnastyka 

artystyczna, gimnastyka 

sportowa, golf, hokej, 

jeździectwo, judo, 

kajakarstwo, karate, 

kolarstwo, koszykówka, 

kręglarstwo, lekkoatletyka, 

łucznictwo, łyżwiarstwo,  

narciarstwo,  pięciobój 

nowoczesny, pika nożna, 

piłka ręczna, piłka siatkowa, 

pływanie, podnoszenie 

ciężarów, rugby, 

saneczkarstwo, skoki do 

wody, snowboard, sport 

kartingowy, strzelectwo 

międzynarodowy miejsca 1-

10 

2. krajowy krajowy miejsca 1-6 

3. Zawody sportowe 

organizowane przez 

Szkolny Związek 

Sportowy 

wojewódzki miejsca 1-3 

4. Zawody sportowe 

organizowane przez 

jednostki samorządu 

terytorialnego i gminne 

związki sportowe 

powiatowy miejsca 1-3 



sportowe,  szachy, 

szermierka, taekwon – do, 

taniec sportowy, tenis, tenis 

stołowy, triathlon, unihokej 

wioślarstwo, wspinaczka 

sportowa, zapasy żeglarstwo, 

żeglarstwo lodowe i inne.       

V. Wykaz olimpiad dla gimnazjalistów: 

Lp. Przedmiot Nazwa olimpiady Organizator 

Uprawnienia 

do wpisu na 

świadectwo 

1.  matematyka Olimpiada 

Matematyczna 

Juniorów 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Edukacji Matematycznej 

w Warszawie 

laureaci, finaliści 

2. język angielski Olimpiada Języka 

Angielskiego dla 

Gimnazjalistów 

Wyższa Szkoła Języków 

Obcych im. Samuela 

Lindego w Poznaniu 

laureaci, finaliści 

3. informatyka Olimpiada 

Informatyczna 

Gimnazjalistów 

Stowarzyszenie Talent w 

Gdyni 

laureaci, finaliści 

4. historia Olimpiada Historyczna 

Gimnazjalistów 

Polskie Towarzystwo 

Historyczne 

laureaci, finaliści 

§ 3. Terminy ogłaszania wyników rekrutacji. 

1. 29 czerwca 2018 r. godz. 12.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do 

publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

2. Od 29 czerwca do 09 lipca 2018 r. kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych 

do przyjęcia do klas pierwszych zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w 

szkole poprzez dostarczenie dokumentów wg wykazu: (jeżeli nie zostały dostarczone 

wcześniej) 

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

- 1 zdjęcie podpisane na odwrocie (do legitymacji szkolnej), 



- w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi 

schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

- zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, 

o których mowa w § 2 Regulaminu. 

3. 10 lipca 2018r. godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych 

i kandydatów nieprzyjętych. 

4. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna sporządzi protokół postępowania 

kwalifikacyjnego. 

5. W przypadku wolnych miejsc w oddziałach od 11.07.2018 r. do 21.08.2018 r. będzie 

prowadzona dodatkowa rekrutacja. 

§ 4. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej. 

1. Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez szkolną 

komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną należy składać do dyrektora szkoły w terminie 

do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 

2. Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor szkoły w terminie 7 dni od złożenia odwołania. 

3. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną. 

§ 5. Osoby zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego 

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, 

przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy 

o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny 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; 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny 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 

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 2; 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny 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 

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 4; 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego 

przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, 

których dotyczy zwolnienie. 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego 

z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę 

z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy 

czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

1) celującym – przyznaje się 20 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów; 

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów; 

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 



 


