
ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW 

Absolwenci 3-letnich gimnazjów

O  przyjęciu kandydata  do  oddziału  klasy  pierwszej  decyduje  liczba
punktów, jakie kandydat uzyskał z przeliczenia wyników egzaminu gimnazjalnego
oraz z ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i osiągnięć wymienionych na
świadectwie  ukończenia  gimnazjum,  a  nie  kolejność  wskazania  określonego
oddziału na liście wyborów we wniosku rekrutacyjnym. 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznej szkoły
ponadgimnazjalnej  o  przyjęciu  kandydatów  do  klasy  pierwszej  decydują
kryteria uwzględniające: 

1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, 

2)  oceny  z  języka  polskiego  i  matematyki  oraz  dwóch  wskazanych  przez
komisję rekrutacyjną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, 

4)  szczególne  osiągnięcia  ucznia  wymienione  na  świadectwie  ukończenia
gimnazjum. 

2. Laureat  lub  finalista  ogólnopolskiej  olimpiady  przedmiotowej  oraz  laureat
konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim lub  ponadwojewódzkim
(wymienionych  w  Zarządzeniu  Nr  110.I.17.2019  Wielkopolskiego  Kuratora
Oświaty: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez
Wielkopolskiego  Kuratora  Oświaty  uwzględniany  w  postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020), przyjmowani są do wybranej szkoły
ponadgimnazjalnej z pominięciem pozostałych kryteriów.

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. 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.)



Szczegółowe zasady przeliczania punktów

Lp. Kryterium Punktacja Łącznie

Przedmioty wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

1. Język polski
Ocena

celująca            – 18 pkt
bardzo dobra    – 17 pkt
dobra                – 14 pkt
dostateczna      –   8 pkt 
dopuszczająca  –   2 pkt   

max 72 pkt

2. Matematyka

3. Pierwszy punktowany przedmiot 
wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną

4. Drugi punktowany przedmiot 
wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną

Dodatkowa aktywność lub osiągnięcia kandydata

5. Świadectwo ukończenia gimnazjum 
z wyróżnieniem

7 pkt

max
10 pkt

6. Angażowanie się w aktywność społeczną, w 
tym na rzecz środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu
Komisja  rekrutacyjna  uwzględnia  aktywność,  która
jest  poświadczona  poprzez  wpis na  świadectwie
ukończenia gimnazjum

3 pkt

Laureaci, finaliści oraz kandydaci, którzy uzyskali wysokie  miejsca w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych

7. Szczegółowe informacje dotyczące 
zawodów uwzględnianych 
w postępowaniu rekrutacyjnym
Załącznik - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i 
sportowych uwzględniany w postępowaniu 
rekrutacyjnym – rok szkolny 2019/2020)
Komisja rekrutacyjna uwzględnia osiągnięcia, które 
są poświadczone poprzez wpis na świadectwie 
ukończenia gimnazjum

1 do 10 pkt
max 

18 pkt

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

8. część humanistyczna:
język polski (100% = 20 pkt)
historia  i WOS (100% = 20 pkt)

część matematyczno-przyrodnicza:
matematyka  (100% = 20 pkt)
przedmioty przyrodnicze  (100% = 20 pkt)

część z j. obcego nowożytnego – poziom 
podstawowy  (100% = 20 pkt)

do 20 pkt
do 20 pkt

do 20 pkt
do 20 pkt

do 20 pkt

max
100 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata 200 pkt

http://ko.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/02/rekrutacja_kon-punktowane-nowe-201819_zm.pdf
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