
Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
Kryteria przyjęć kandydatów do klasy pierwszej Technikum, Liceum  

i Szkoły Branżowej I st. na rok szkolny 2017/2018 . 
Uczniowie będą przyjmowani według kryterium punktowego uwzględniającego: 

1. wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie gimnazjum, 
2. oceny na świadectwie końcowym oraz inne osiągnięcia kandydata. 

 
Punktacja ocen na świadectwie końcowym gimnazjum: 

1. Przy wyliczaniu punktów będą uwzględniane oceny na świadectwie 
końcowym z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych zajęć 
edukacyjnych spośród następujących przedmiotów:  j. obcy, fizyka, 
geografia, biologia, chemia, historia w sposób najkorzystniejszy dla 
ucznia. 

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z powyższych zajęć edukacyjnych jest 
następujący: 

          18 punktów – celujący 
          17 punktów – bardzo dobry 
          14 punktów – dobry    
            8 punktów – dostateczny 
            2 punkty    – dopuszczający 

3. 7  punktów – za świadectwo z wyróżnieniem 
4. Szczegółowe wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej z 
języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów 
przyrodniczych języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym będą 
przeliczane na punkty przyjmując współczynnik 0,2.  

 
Kandydat może dodatkowo otrzymać punkty za: 

1)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
ponadwojewódzkim 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, 
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 
8 i art. 32a ust. 4 ustawy:  
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 wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 
1–3, 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, o których mowa w ust. 1, 
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 punktów.  
 
3 punkty – za osiągnięcia w aktywności społecznej na rzecz innych ludzi, 
zwłaszcza w formie wolontariatu 


