
Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kościerski. 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje w: 

•      I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Wybickiego w Kościerzynie, 

•      Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie, 

•      Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Kościerzynie,  

•      Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Kościerzynie.  

 

Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz.U. 

z 2017 poz. 586) 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. 

Rozporządzenie Ministra  Zdrowia  z dnia 26 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2014 poz. 

1144) w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub 

wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, 

słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów 

doktoranckich.  

Kryteria przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: 

liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia określa 

rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 

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. 

 

Na podstawie: 

art. 367  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

 

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do wybranej 

szkoły ponadgimnazjalnej: 

•   wniosek o przyjęcie do szkoły (wg ustalonego wzoru)  

•   świadectwo ukończenia gimnazjum,  

•   w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - 

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza 

medycyny pracy, 

•  zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 



•  karta informacyjna,   

•  w przypadku młodocianych pracowników - zaświadczenie od pracodawcy 

o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dniem 

1.09.2018 r,  

• zaświadczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o braku przeciwskazań 

do rozpoczęcia kształcenia praktycznego z dniem 1 września 2018 r w wybranym 

zawodzie – dotyczy tych kandydatów, którzy na dzień 1 września 2018 r. nie 

ukończą jeszcze 16-tego roku życia, 

• 3 fotografie. 

 

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposób 

punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla 

młodzieży na rok szkolny 2018/2019. 

 

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum 

ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia decyduje suma 

punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200 

punktów, w tym: 

a) 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte 

w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań 

z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty 

przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na 

poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy 

z ww. zakresów mnożony przez 0,2 punkty; 

 

b) 100 punktów - punkty uzyskane z ocen z zajęć edukacyjnych, (maksymalnie 72 

punkty) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum (maksymalnie 28 punktów). 

 

Sposób przeliczania na punkty ocen wyrażonych w stopniu z języka polskiego oraz 

każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

celującym   - przyznaje się po 18 punktów 

bardzo dobrym   - przyznaje się po 17 punktów 

dobrym    - przyznaje się po 14 punktów 

dostatecznym   - przyznaje się po 8 punktów 

dopuszczającym  - przyznaje się po 2 punkty 

 

Wybrane przedmioty w poszczególnych szkołach i kierunkach kształcenia określone 

zostały przez Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i można je sprawdzić na 

stronie: www.powiatkoscierski.pl; http://www.liceum.org.pl/; http://www.pzs1.pl;  

http://pzs2.edu.pl/; https://pzsnr3koscierzyna.edupage.org/;  

 

http://www.powiatkoscierski.pl/
http://www.liceum.org.pl/
http://www.pzs1.pl/
http://pzs2.edu.pl/
https://pzsnr3koscierzyna.edupage.org/


Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum: 

- za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów, 

 

WAŻNE 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez 

Pomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 20 m ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016, poz. 1943 ze zm.), 

uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 można 

znaleźć na stronie: 

http://www.kuratorium.gda.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-

szkol/ 

- w przypadku przeliczania na punkty kryterium, 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, 

organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 4 października 2011 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1346) 

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 w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje 

się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 

przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 

przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty; 
 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 

1-4, 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  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. 

 

- w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 

w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 

 

- w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2   i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, 

wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego 

nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za 

uzyskanie z: 

1)  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 



a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

c)  dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 

d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty; 

2)  historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

c)  dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 

d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć 

edukacyjnych dzieli się przez 2; 

3)  biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

c)  dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 

d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć 

edukacyjnych dzieli się przez 4; 

4)  języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a)  celującym - przyznaje się 20 punktów, 

b)  bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów, 

c)  dobrym - przyznaje się 13 punktów, 

d)  dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, 

e)  dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 

 

- w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu 

gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu 

gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie, przy czym za uzyskanie z: 

1)  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

c)  dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 

d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty; 

2)  historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 



c)  dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 

d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć 

edukacyjnych dzieli się przez 2; 

3)  biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

c)  dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 

d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć 

edukacyjnych dzieli się przez 4; 

4)  języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a)  celującym - przyznaje się 20 punktów, 

b)  bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów, 

c)  dobrym - przyznaje się 13 punktów, 

d)  dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, 

e)  dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 

 

- w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na 

podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty ocenę 

z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

1)  celującym - przyznaje się 20 punktów; 

2)  bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów; 

3)  dobrym - przyznaje się 13 punktów; 

4)  dostatecznym - przyznaje się 8 punktów; 

5)  dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 

 


