Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych
pod uwagę podczas rekrutacji
do szkoły ponadpodstawowej
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (MEiN) oraz laureat
konkursu przedmiotowego (KO) o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły.
Uczeń może uzyskać maksymalnie 200 punktów, z czego:
a) 100 punktów za wyniki egzaminu
b) 72 punktów za oceny z czterech przedmiotów (18 pkt. za ocenę celującą x 4)
c) 7 punktów za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem
d) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym
na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
e) 18 punktów za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

•

Sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty:

1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki
– mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
•

Przeliczenie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki
oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej
szkoły, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

celujący – przyznaje się 18 punktów,
bardzo dobry – przyznaje się 17 punktów,
dobry – przyznaje się 14 punktów,
dostateczny – przyznaje się 8 punktów,
dopuszczający – przyznaje się 2 punkty.
PRZELICZANIE NA PUNKTY SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ:
I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, za które
zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym:
– laureat konkursu przedmiotowego – jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej
szkoły ponadpodstawowej,
– za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
– za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów.
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II. Zawody, za które zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym:
1) za uzyskany w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
– tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
– tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) za uzyskany w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
– tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
– tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punktów;
Wykaz zawodów wiedzy (docx 30KB)
3) za uzyskanie wysokiego miejsca w innych niż ww. zawodach wiedzy, artystycznych lub
sportowych organizowanych przez 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.
Wykaz zawodów artystycznych (docx 34KB)
Wykaz zawodów sportowych (docx 23KB)
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 szkoły podstawowej, 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.
III. Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych to
wskazane w wykazach zawodów miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem
nadanym na podstawie regulaminów zawodów (konkursów) o zasięgu: powiatowym,
wojewódzkim, krajowym (ogólnopolskim), międzynarodowym.
Uwaga:
1. Wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w
postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 mogą być również zawody
wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, ujęte przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w
wykazie na rok szkolny: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022.
2. Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów
objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 znajduje się na stronie
BIP Ministerstwa Edukacji i Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja-inauka/olimpiady
3. Jeżeli uczeń ukończył szkołę w innym województwie niż województwo pomorskie,
powinien mieć naliczone punkty za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach, które
zostały uwzględnione w wykazie ustalonym przez kuratora oświaty nadzorującego
szkołę, którą uczeń ukończył.
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Uwaga:
Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części
dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo
organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
szkół;
2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności
w formie wolontariatu;
3) realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję
edukacyjną, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, wraz z nazwą tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału
międzynarodowego, w którym program ten był realizowany.
W związku z powyższym na świadectwo ukończenia szkoły wpisywane są wysokie
osiągnięcia uzyskane za cały ostatni etap nauki tj. w klasach 4 – 8, a nie tylko w klasie ósmej.
Zatem jeśli osiągnięcia znalazły się już na wcześniejszych świadectwach, zostają powtórzone
na świadectwie ukończenia szkoły.
Zestawienie zbiorcze ww. wykazów zawodów dających dodatkowe punkty w procesie
rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej opublikowane jest na stronie Kuratorium Oświaty w
Gdańsku:
https://www.kuratorium.gda.pl/rekrutacja2/

Podstawa prawna:
Szczegółowe zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 zawierają następujące przepisy:
•
•

•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r.poz.910 ze zm.) –
rozdział 6 art.130–164);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz.1737);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 1700 i
1780) – Zał. 1 pkt.21;
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