
Kryteria punktacji 

Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  
 
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 
kryteria: 
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i 
matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora 
danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej 
szkoły; 
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 
kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez 
inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty 
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzki, 
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 brane będą pod uwagę 
następujące kryteria: 

Punkty za świadectwo – max. 100 pkt. 

– osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej – 3 pkt. 

– ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt. 

– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
– max. 18 pkt. – kliknij tutaj, by zobaczyć wykaz punktowanych konkursów 

– ocena z języka polskiego – max. 18 pkt. 
– ocena z matematyki – max. 18 pkt. 
– ocena z I punktowanego przedmiotu – max. 18 pkt. 
– ocena z II punktowanego przedmiotu – max. 18 pkt. 

Sposób przeliczania ocen: celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry  – 14 
pkt., dostateczny –   8 pkt., dopuszczający – 2 pkt. 

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/02/wykaz-2019-sp.pdf


Punkty za egzamin ósmoklasisty – max. 100 pkt. 

– wynik z języka polskiego – max. 35 pkt. 
– wynik z matematyki – max. 35 pkt. 
– wynik z języka obcego – max. 30 pkt. 

Przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, przedstawiony w 
procentach wynik z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35; z języka 
obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30. 

Pierwszeństwo w przyjęciu do publicznej szkoły ponadpodstawowej 

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają absolwenci szkół podstawowych, którzy są 
laureatami lub finalistami ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureatami konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 
zgodnie z przepisami wydanymi na  podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla 
uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy 
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o 
której mowa w art. 53 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami ust. 1. 
 

https://www.arslege.pl/prawo-oswiatowe/k1581/a102703/

