1. Punkty do uzyskania w poszczególnych klasach z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych:
Dla absolwentów szkół podstawowych:
Klasa
Klasa 1 A - Politechniczna

Klasa 1 B – Medyczna

Klasa 1 C – Humanistyczna

Klasa 1 D – Biznesowa

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Punktowane zajęcia edukacyjne
język polski
matematyka
fizyka
informatyka
język polski
matematyka
biologia
chemia
język polski
matematyka
historia
język angielski
język polski
matematyka
geografia
wiedza o społeczeństwie

Dla absolwentów gimnazjum:
Klasa
Klasa 1 E - Matematyczno-Fizyczna

Klasa 1 F – Biologiczno-Chemiczna

Klasa 1 G – Matematyczno-Geograficzna

Punktowane zajęcia edukacyjne
1. język polski
2. matematyka
3. fizyka
4. język angielski
1. język polski
2. matematyka
3. biologia
4. chemia
1. język polski
2. matematyka
3. geografia
4. języka angielski

2. Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i
sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz
uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r.,
poz.996, ze zm.) oraz art. 149 ust. 4, art. 155 ust.4, art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949,
2203, 2245) w związku z art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1457 ze zm.), ustalam co następuje:
I. Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy i artystycznych to miejsca nagrodzone lub
uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym na podstawie regulaminów zawodów (konkursów)
o zasięgu:





międzynarodowym,
krajowym (ogólnopolskim),
wojewódzkim,
powiatowym,
II. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:






międzynarodowym – miejsca 1- 8,
krajowym (ogólnopolskim) – miejsca 1- 6,
wojewódzkim – miejsca 1-3,
powiatowym – miejsce 1-3,
oraz miejsca uznane za wysokie w zawodach mistrzowskich o randze:






międzynarodowej – miejsca 1- 20,
krajowej (ogólnopolskiej) – miejsca 1- 12,
regionalnej – miejsca 1- 6,
wojewódzkiej – miejsca 1- 3,
zgodnie z kalendarzem zawodów okręgowych lub polskich związków sportowych.
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględniane w
postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 ustalony na podstawie art. 148 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.):
I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświat, za które
zgodnie
z
obowiązującym
prawem
oświatowym:
– laureat konkursu przedmiotowego – jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej
szkoły
ponadpodstawowej/
ponadgimnazjalnej,
– za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
– za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje
się 10 punktów.

Wykaz konkursów przedmiotowych:
1) przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych od klas IV z:
a. języka polskiego,
b. języka angielskiego,
c. języka niemieckiego,
d. historii,
e. biologii,
f. geografii,
g. matematyki,
h. fizyki,
i. chemii,
j. informatyki.
2) przedmiotowe dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych z:
a. języka polskiego,
b. języka angielskiego,
c. języka niemieckiego,
d. historii,
e. biologii,
f. geografii,
g. matematyki,
h. fizyki,
i. chemii,
j. informatyki.
II. Zawody, za które zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym:
1) za uzyskany w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim tytuł:
– laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
– finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty,
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów.
2) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż ww., artystycznych lub
sportowych 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 szkoły podstawowej/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.

Po zebraniu wszystkich danych system NABO Krakfin automatycznie
przydzieli kandydata do określonej szkoły na podstawie wskazanych przez
niego preferencji wpisanych do elektronicznej bazy danych oraz sumy
punktów składających się z:
3.

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Punkty za świadectwo:

Max: 100 pkt 1

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 osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty:

Max: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 0,30 = 30 pkt

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
Punkty za świadectwo:

Max: 100 pkt 1

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 osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin gimnazjalny:

Max: 100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z przedmiotów przyrodniczych

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

- Nie przelicza się.

1 Za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym-przyznaje się 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.

