
Zasady przeliczania osiągnięć ucznia na punkty w procesie rekrutacji 
2017/2018 

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającegona lata szkolne 
2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły 
I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum 

 
I. w sytuacji gdy liczba chętnych nie będzie przekraczad liczby przewidzianych miejsc szkoła odstępuje 
od naliczania punktów i przyjęci są wszyscy chętni spełniający kryteria naboru do szkoły  
II. W sytuacji gdy liczba chętnych do szkół przekroczy ilośd przewidzianych w naborze miejsc 
zastosowane będą następujące zasady przeliczania punktów: 

1. Liceum Ogólnokształcące 
K.1 – wyniki egzaminu gimnazjalnego  

Częśd egzaminu wynik Punkty w rekrutacji 

J.polski W W*0,2 

Historia i WOS W W*0,2 

Matematyka W W*0,2 

Przedmioty przyrodnicze W W*0,2 

J.obcyPPodst W W*0,2 

K.2 - Oceny na świdectwie 

Nazwa klasy REKRUTACJA - 
przedmioty 

Przedmioty 
rozszerzone 

Języki obce 

Klasa  
policyjna 

J.polski, geografia, 
WOS, j.angielski 

geografia, WOS, 
J.angielski 

J.angielski, 
j.niemiecki 

Klasa biologiczno - 
chemiczna 

j.polski, biologia, 
chemia, j.angielski 

Biologia, chemia, 
angielski 

j.angielski, 
j.niemiecki 

Ocena z powyższych przedmiotów jest przeliczana na punkty według sposobu poniżej: 

Ocena  Wynik punktowy 

Celujący 18 

Bardzo dobry 17 

Dobry 14 

Dostateczny 8 

dopuszczający 2 

Ponadto uwzględnione zostaną osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukooczenia 
gimnazjum według punktacji umieszczonej w w/w rozporządzeniu 
Koocowy wynik ustalany jest jako suma punktów  K.1+K.2. Przyjętych zostaje wtedy trzydziestu 
kandydatów o największej liczbie punktów  z listy rekrutacyjnej.  

2. Technikum 
K.1 – wyniki egzaminu gimnazjalnego  

Częśd egzaminu wynik Punkty w rekrutacji 

J.polski W W*0,2 

Historia i WOS W W*0,2 

Matematyka W W*0,2 

Przedmioty przyrodnicze W W*0,2 

J.obcyPPodst W W*0,2 

K.2 - Oceny na świdectwie 

Nazwa klasy REKRUTACJA - 
przedmioty 

Przedmioty 
rozszerzone 

Języki obce 

Technik informatyk Język polski, 
matematyka, 
informatyka, 
j.angielski 

informatyka, 
matematyka 

J.angielski, 
j.niemiecki 

Technik logistyk Język polski, 
matematyka, 
geografia,  
j.angielski 

geografia,  
matematyka 

J.angielski, 
j.niemiecki 



Technik systemów i 
urządzeo energetyki 
odnawialnej 

Język polski, 
matematyka, 
geografia,  
j.angielski 

geografia,  
matematyka 

J.angielski, 
j.niemiecki 

Ponadto uwzględnione zostaną osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukooczenia 
gimnazjum według punktacji umieszczonej w w/w rozporządzeniu 
Koocowy wynik ustalany jest jako suma punktów  K.1+K.2. Przyjętych zostaje wtedy trzydziestu 
kandydatów o największej liczbie punktów  z listy rekrutacyjnej.  

 
3. Branżowa szkoła I stopnia (Zasadnicza szkoła zawodowa) 

K.1 – wyniki egzaminu gimnazjalnego  

Częśd egzaminu wynik Punkty w rekrutacji 

J.polski W W*0,2 

Historia i WOS W W*0,2 

Matematyka W W*0,2 

Przedmioty przyrodnicze W W*0,2 

J.obcyPPodst W W*0,2 

K.2 - Oceny na świdectwie 

Nazwa klasy REKRUTACJA - 
przedmioty 

Przedmioty 
rozszerzone 

Języki obce 

Klasa wielozawodowa J.polski, 
matematyka, 
geografia, 
j.angielski 

 J.angielski,  

Ponadto uwzględnione zostaną osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukooczenia 
gimnazjum według punktacji umieszczonej w w/w rozporządzeniu 
Koocowy wynik ustalany jest jako suma punktów  K.1+K.2. Przyjętych zostaje wtedy trzydziestu 
kandydatów o największej liczbie punktów  z listy rekrutacyjnej.  
 


