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Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia 

na rok szkolny 2017/2018 

 

Kryteria podstawowe do oddziałów liceum ogólnokształcącego i technikum:  

a) Świadectwo ukończenia gimnazjum. 

b) W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie 

zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu. 

Pozostałe kryteria (stosowane w przypadku większej liczby kandydatów 

spełniających kryteria podstawowe niż liczba miejsc) 
Wartość punktowa 

 

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego: max 100 pkt 

liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy 

z zakresu: 
  

· języka polskiego: 20 pkt (100%x0,2) 

· historii i wiedzy o społeczeństwie: 20 pkt (100% x0,2) 

· matematyki: 20 pkt (100%x0,2) 

· przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii: 20 pkt (100%x0,2) 

· języka obcego na poziomie podstawowym: 20 pkt (100%x0,2) 

 

2. Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:  max. 72 pkt 

języka polskiego: dop-2pkt, dst-8pkt, db-14pkt, bdb-17pkt, cel-18pkt 

matematyki: dop-2pkt, dst-8pkt, db-14pkt, bdb-17pkt, cel-18pkt 

I przedmiotu – języka obcego na poziomie 

podstawowym  lub rozszerzonym: 
dop-2pkt, dst-8pkt, db-14pkt, bdb-17pkt, cel-18pkt 

II przedmiotu - do wyboru przez kandydata: 

historia, biologia, fizyka, chemia, geografia: dop-2pkt, dst-8pkt, db-14pkt, bdb-17pkt, cel-18pkt 

 

3. Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: max. 28 pkt 

Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 7 pkt 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu: 
3 pkt 

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe: max. 18 pkt 
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UWAGA: W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w w/w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 18. 

Kryteria różnicujące, w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, brane pod uwagę łącznie (w 

następnej kolejności): 

a) Wielodzietność rodziny kandydata.  

b) Niepełnosprawność kandydata.  

c) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.  

d) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.  

e) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.  

f) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.  

g) Objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności:  

 

a) Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 

z późn. zm.) 

 

b) Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13, poz. 125 z późn. zm.), posiadający także wymagane zaświadczenie 

lekarskie.  

 

c)  Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub 

inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/2017 w 

województwie dolnośląskim zawiera Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 6 z dnia 20 

lutego 2017 r. 

 

 

Rekrutacja do szkoły branżowej I stopnia  

1. Przy przyjmowaniu do szkoły branżowej I stopnia konieczne jest posiadanie przez kandydata umowy 

podpisanej z pracodawcą w ramach praktycznej nauki zawodu.  

2. Przy przyjmowaniu do szkoły branżowej I stopnia w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w 

postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają: sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo 

– wychowawczych oraz osoby z rodzin zastępczych.  

3. Do szkoły branżowej I stopnia nie są przyjmowani uczniowie z naganną oceną zachowania na 

świadectwie ukończenia gimnazjum.   

 


