
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA REKRUTACJI 
DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
 
O przyjęcie do klasy pierwszej 4 – letniego liceum ogólnokształcącego  mogą ubiegać się absolwenci szkoły 
podstawowej. 
 

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 
celującą) 

18 pkt 

Ocena z I przedmiotu (za ocenę 
celującą) 

18 pkt 

Ocena z II przedmiotu (za ocenę 
celującą) 

18 pkt 

Szczególne osiągniecia 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% ×0,35 = 35 pkt 
Wynik z matematyki 100% ×0,35 = 35 pkt 
Wynik z języka obcego nowożytnego  100% ×0,3 = 30 pkt 

 
 
Kryteria rekrutacji obejmują: 
 
1) liczbę punktów  za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.  
Wynik z egzaminu  przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, zaś  
wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego– mnoży się przez 0,3. 
 
2) liczbę punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 
Przedmioty premiowane przy przyjęciu do szkoły: 
w Liceum Ogólnokształcącym: 
 
 

Profil klasy 
 

Przedmioty punktowane 

A.  Politechniczna 
(matematyka, informatyka\ fizyka, język 
angielski) 

język polski, język obcy, matematyka, informatyka  lub 
fizyka 

B.  Ogólna  
(język polski, historia \ geografia, język 
angielski) 

język polski, język obcy, matematyka, historia lub wos lub 
geografia 

C. Biologiczno - chemiczna język polski, język obcy, matematyka, biologia lub chemia 
 

 
 
 
Zasady przeliczania ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na punkty: 



celujący   18 punktów 
bardzo dobry    17 punktów 
dobry     14 punktów 
dostateczny    8 punktów 
dopuszczający             2 punkty 
 
 
3) premiowanie innych osiągnięć uczniów odnotowanych na świadectwie ukończenia SP: 
 
1. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów 
 
2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 
kuratora oświaty: 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów, 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –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 
 
3. uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego  zwycięskim tytułem  
w zawodach:  wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez podmioty działające na terenie 
szkół  na szczeblu: 
międzynarodowym – 4 punkty 
krajowym – 3 punkty, 
wojewódzkim – 2 punkty 
powiatowym – 1 punkt 

4. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 
w formie wolontariatu – 3 punkty. 

Listę konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz inne podmioty działające 
na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zawiera 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2019 oraz Nr 7/2019  Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie 
wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie 
ukończenia SP. 

Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia SP inne niż wymienione przez Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty, mogą być uwzględnione podczas rekrutacji przez szkolne komisje rekrutacyjno - 
kwalifikacyjne zgodnie z ustaleniami zamieszczonymi w statucie szkoły, z przestrzeganiem skali ważności 
osiągnięć ustalonych przez Kuratora Oświaty.  

Do szkoły przyjmowani są uczniowie, począwszy od największej liczby zgromadzonych punktów. 

 

 


