
ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
do   

VII Liceum Ogólnokształcące  

im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w Kielcach 
i 

Technikum nr 8 w Kielcach 
PODSTAWA PRAWNA: 

 
 

1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r.(Dz.U. 2016 r. poz.1943, 1954, 1985 
i 2169 oraz z 2017 r. poz.60), 
 

2. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59), 
 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610), 
 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 
- 2019/2020, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej 
szkoły I stopnia dla kandydatów dotychczasowych gimnazjów (Dz.U. z 2017 r. poz. 586). 
 

5. Zarządzenie nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  z dnia  29 stycznia 2019 r.  
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  
i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego 
gimnazjum do: klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów 
ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych 
szkół I stopnia 
 

6. Zarządzenie nr 4/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r.  
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  
i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły 
podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich 
techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich liceach 
ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami 
dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach  
z oddziałami dwujęzycznymi, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz 
dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych. 

 
7. Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielc w sprawie składania wniosków o przyjęcie do 

publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Kielce.  
 

8. Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miasta Kielc w sprawie składania wniosków o przyjęcie do 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kielce w 
postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.  

 

 

 



§1.  

ZASADY I TERMINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:  

1. O przyjęcie do klasy l - szej liceum ogólnokształcącego i technikum mogą ubiegać się 
absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej. 

2. W postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych i 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kielce, dopuszcza się możliwość 
składania wniosku do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie 
rekrutacyjne. 

3. Kandydaci do klasy l-szej liceum ogólnokształcącego i technikum zobowiązani są do 
dostarczenia 2 wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w terminie do 
25.06.2018 r. do godziny 15:00 do szkoły pierwszego wyboru. 

Charakterystyka planowanych oddziałów i przedmioty punktowane podczas rekrutacji: 

PROFILE KLAS NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach 

 
Klasy pierwsze po szkole podstawowej: 

 

Klasa 

Przedmioty do 

realizacji  

w zakresie 

rozszerzonym 

Języki obce 

Przedmioty 

punktowane  

Liczba 

miejsc Pierwszy Drugi  

1 A 
medyczna 

biologia 

chemia 
j. angielski 

j. niemiecki 

j. rosyjski 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

biologia 

34 

1 B 
psychologiczno 

- pedagogiczna 

j. polski 

biologia 

j. angielski 

j.  angielski 

 

j. niemiecki 

 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

biologia 

34 

1 C 
ekonomiczna 

matematyka 

geografia 

j. angielski 

j.  angielski 
j. niemiecki 

 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

geografia 

34 

1 D 
politechniczna 

matematyka 

fizyka 

informatyka 

j.  angielski j. niemiecki 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

fizyka 

34 

1 E 
prawnicza 

historia 

wos 

j. angielski 

j.  angielski 

 

j. francuski 

j. włoski 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

historia 

34 

1 F 
dziennikarska 

j. polski 

historia 

j. angielski 
(współpraca z UJ) 

j.  angielski 
j. francuski 

j. włoski 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

historia 

34 

 

 

 



Technikum nr 8 w Kielcach  

Klasa pierwsza po szkole podstawowej: 
 

Klasa 

Przedmioty do 

realizacji  

w zakresie 

rozszerzonym 

Języki obce 
Przedmioty 

punktowane 

Liczba 

miejsc Pierwszy Drugi 

1 N 

technik analityk 

chemia 

matematyka 
j. angielski 

j. niemiecki 

j. rosyjski 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

chemia 

34 

 

 
VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach 

 
Klasy pierwsze po gimnazjum: 

 

Klasa 

Przedmioty do 

realizacji  

w zakresie 

rozszerzonym 

Języki obce 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

miejsc Pierwszy 
Drugi do 

wyboru 

1 Ag 
medyczna 

biologia 

chemia 
j. angielski 

j. niemiecki 

j. rosyjski 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

biologia 

34 

1 Bg 
psychologiczno 

- pedagogiczna 

j. polski 

biologia 

j. angielski 

j.  angielski 

 

j. niemiecki 

 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

biologia 

34 

1 Cg 
ekonomiczna 

matematyka 

geografia 

j. angielski 

j.  angielski 
j. niemiecki 

 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

geografia 

34 

1 Dg 
politechniczna 

matematyka 

fizyka 

informatyka 

j.  angielski j. niemiecki 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

fizyka 

34 

1 Eg 
prawnicza 

historia 

wos 

j. angielski 

j.  angielski 

 

j. francuski 

j. włoski 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

historia 

34 

1 Fg 
dziennikarska 

j. polski 

historia 

j. angielski 
(współpraca z UJ) 

j.  angielski 
j. francuski 

j. włoski 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

historia 

34 

 

 

 

 



Technikum nr 8 w Kielcach  

Klasa pierwsza po gimnazjum: 
 

Klasa 

Przedmioty do 

realizacji  

w zakresie 

rozszerzonym 

Języki obce 
Przedmioty 

punktowane 

Liczba 

miejsc Pierwszy Drugi 

1 Ng 

technik analityk 

chemia 

matematyka 
j. angielski 

j. niemiecki 

j. rosyjski 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

chemia 

34 

 

§2.  

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ 
POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO 

KLAS PIERWSZYCH VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM NR 8 na rok szkolny 
2018/2019 

1. Przyjęcie kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 
2018/2019 przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, a w 
uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły. 

2. Harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. 
 

REKRUTACJA 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  
lub ponadpodstawowej na stronie internetowej https://kielce.e-
omikron.pl/, oraz dostarczenie wniosku wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (tylko do szkoły 
pierwszego wyboru)  

od 13 maja 2019 roku godzina 8:00  

do 25 czerwca 2019 roku godzina 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:                                                          
a) próby sprawności fizycznej,  
b) sprawdzianu kompetencji językowych, 

do 5 czerwca 2019 r. do godziny 15:00 

Wprowadzanie przez Kandydata do Systemu ocen jakie uzyskał na 
świadectwie ukończenia szkoły, liczby punktów z egzaminu, a także 
innych osiągnięć wpisanych na świadectwie. 

Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego. 

od 21.06.2019 r. godzina 08:00 

do 25.06.2019 r. godzina 15:00 

 

w dniach roboczych tj. 21.06.2019, 

24.06.2019 oraz 25.06.2019  w godzinach 

8.00-15.00 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
Kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania 
na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów 
zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym 
zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata 
oświadczenia o wyborze tej szkoły. 

16.07.2019 r. do godziny 10:00 

 

od godz. 08:00 możliwość logowania 

przez kandydatów 

Potwierdzenie przez rodzica Kandydata albo Kandydata pełnoletniego 
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej lub gimnazjum i oryginału zaświadczenia o 
wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego, o ile nie 
zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły 
prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu 

do 24.07.2019 r.  do godziny 15:00 

https://kielce.e-omikron.pl/
https://kielce.e-omikron.pl/


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
Kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

25.07.2019 r. do godziny 12:00 

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA  26.07.2019-30.07.2019 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub 
ponadpodstawowej na stronie internetowej https://kielce.e-
omikron.pl/. 
Wprowadzenie przez Kandydata do Systemu ocen jakie uzyskał na 
świadectwie ukończenia szkoły, liczby punktów z egzaminu, a także 
innych osiągnięć wpisanych na świadectwie (jeżeli nie brał udziału w 
postepowaniu rekrutacyjnym). 

Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru dokumentów 
potwierdzającymi spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia o 
wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego. 

od 26 lipca 2019 r. godzina 08:00                  

do 30 lipca 2019 r. godzina 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania 
na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów 
zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym 
zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata 
oświadczenia o wyborze tej szkoły. 

21.08.2019 r. do godziny 10:00 

 

od godz. 08:00 możliwość logowania 

przez kandydatów 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego 
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej lub gimnazjum i oryginału zaświadczenia o 
wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego, o ile nie 
zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły 
prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu 

do 29.08.2019 r. do godziny 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

30.08.2019 r. do godziny 12:00 

 

§3.  

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW PRZY REKRUTACJI: 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM 

Zasady przyznawania punktów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych lub 

ponadgimnazjalnych dla absolwentów gimnazjów określone zostały w rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 

szkół i placówek (Dz.U. 2017 r. poz. 610) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów 

będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz. U. 2017 r poz. 586). 

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW  GIMNAZJUM 

Maksymalna liczba punktów
* 

 

Punkty za świadectwo 100 pkt 

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 

18 pkt  

Ocena z matematyki (za ocenę celująca) 18 pkt 

https://kielce.e-omikron.pl/
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ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt 

szczególne osiągnięcia 18 pkt 

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 

7 pkt  

aktywność społeczna 3 pkt 

Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pkt 

wynik z języka polskiego 100%x0,2=20pkt 

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 

100%x0,2=20pkt  

wynik z matematyki 100%x0,2=20pkt 

wynik z przedmiotów przyrodniczych 100%x0,2=20pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

100%x0,2=20pkt  

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym 

Nie przelicza się  

 

*za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się 

po 2 punkty 

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Zasady przyznawania punktów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla 

absolwentów szkół podstawowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 16 marca 2017r w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 

r. poz. 610). 

KRYTERIA  DLA  ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Maksymalna liczba punktów
* 

Punkty za świadectwo 100 pkt 

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z matematyki (za ocenę celująca) 18 pkt 

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt 

szczególne osiągnięcia 18 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 
7 pkt  

aktywność społeczna 3 pkt 

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt 

wynik z języka polskiego 
100% x 0,35 = 35 pkt 

 

wynik z matematyki 
100% x 0,35 = 35 pkt 

 

wynik z języka obcego nowożytnego 
100% x 0,3 = 30 pkt 

 



7 
 

*za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się 

po 2 punkty 

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie konkursy – 18. 

 Wykaz punktów zdobytych za poszczególne konkursy znajduje się  w: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 
2017/2018 - 2019/2020, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, 
branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów dotychczasowych gimnazjów (Dz.U. z 2017 r. poz. 
586). 

 Wykaz konkursów i zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym 
znajduje się w komunikacie Kuratora Oświaty w Kielcach: 

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 
wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych  
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz w latach następnych.  

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na podstawie 
art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty zgodnie z: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i 
szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w 
tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich 
dzieci w tych placówkach. 

4. Przy ustalaniu liczby punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę 
oceny w zależności od rozszerzenia przedmiotowego w danej klasie: 

W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM po szkole POSTAWOWEJ: 

Klasa 1 A (medyczna) z rozszerzonym programem: biologii, chemii – oceny z: języka 
polskiego, matematyki, języka angielskiego, biologii. 
 
Klasa 1 B (psychologiczno-pedagogiczna) z rozszerzonym programem: języka polskiego, 
biologii, języka angielskiego – oceny z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, 
biologii. 
 
Klasa 1 C (ekonomiczna) z rozszerzonym programem: matematyki, geografii, języka 
angielskiego – oceny z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, geografii. 
 
Klasa 1 D (politechniczna) z rozszerzonym programem: matematyki, fizyki, informatyki – 
oceny z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki. 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1
http://kuratorium.kielce.pl/16097/komunikat-swietokrzyskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-szkolny-20172018-oraz-w/
http://kuratorium.kielce.pl/16097/komunikat-swietokrzyskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-szkolny-20172018-oraz-w/
http://kuratorium.kielce.pl/16097/komunikat-swietokrzyskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-szkolny-20172018-oraz-w/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001872/O/D20151872.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001872/O/D20151872.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001872/O/D20151872.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001872/O/D20151872.pdf
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Klasa 1 E (dziennikarska) z rozszerzonym programem: historii, wiedzy o społeczeństwie, 
języka angielskiego – oceny z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii. 

Klasy 1 F (prawnicza) z rozszerzonym programem: języka polskiego, historii, języka 
angielskiego – oceny z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii. 
 
 

W TECHNIKUM NR 8 po szkole POSTAWOWEJ:  

Klasa 1N technik analityk z rozszerzonym programem chemii i matematyki – oceny z: języka 
polskiego, matematyki, języka angielskiego, chemii. 

 

W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM po GIMNAZJUM: 

Klasa 1 Ag (medyczna) z rozszerzonym programem: biologii, chemii – oceny z: języka 
polskiego, matematyki, języka angielskiego, biologii. 
 
Klasa 1 Bg (psychologiczno-pedagogiczna) z rozszerzonym programem: języka polskiego, 
biologii, języka angielskiego – oceny z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, 
biologii. 
 
Klasa 1 Cg (ekonomiczna) z rozszerzonym programem: matematyki, geografii, języka 
angielskiego – oceny z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, geografii. 
 
Klasa 1 Dg (politechniczna) z rozszerzonym programem: matematyki, fizyki, informatyki – 
oceny z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki. 

Klasa 1 Eg (dziennikarska) z rozszerzonym programem: historii, wiedzy o społeczeństwie, 
języka angielskiego – oceny z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii. 

Klasy 1 Fg (prawnicza) z rozszerzonym programem: języka polskiego, historii, języka 
angielskiego – oceny z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii. 
 
 

W TECHNIKUM NR 8 po GIMNAZJUM:  

Klasa 1Ng technik analityk z rozszerzonym programem chemii i matematyki – oceny z: języka 
polskiego, matematyki, języka angielskiego, chemii. 
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§4. 
 
PREFERENCJE PRZY PRZYJMOWANIU DO SZKÓŁ: 
 
1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 
kryteria, o których mowa w art. 20c ust.2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy  
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014r. poz.7.). 
 
Wszystkie wymienione kryteria mają jednakową wartość. 
 

Lp. 
Kryterium 

pierwszeństwa 
Pierwszeństwo określa się na podstawie: 

a 
Wielodzietność 
rodziny kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 
(rodzina wychowuje troje lub więcej dzieci do 18 roku życia) 
 

b 
Niepełnosprawność 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność, orzeczenie  
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) 
 

c 
Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
kandydata 

d 
Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata 

e 
Niepełnosprawność 
rodzeństwa 
kandydata 

f 

Samotne 
wychowywanie 
kandydata w 
rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 
separację lub akt zgonu oraz zaświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem 

g 
Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka opieką zastępczą 
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 
ze zm.) 

 

§5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Dyrektor szkoły przedłuża termin składania dokumentów o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba 
kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc którymi dysponuje szkoła.  
O przyjęciu kandydata na wolne miejsce nadal decyduje suma punktów pochodząca  
z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, ilości punktów  
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z egzaminu gimnazjalnego, oraz ilości punktów za dodatkowe osiągnięcia wymienione na 
świadectwie ukończenia gimnazjum w tym osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi. 

 

§6.  

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą w oparciu  
o obowiązujące przepisy, przytoczone w podstawie prawnej niniejszego regulaminu. 

Dyrektor szkoły: Iwona Kijewska 


