
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu

ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW 

w roku szkolnym 2020/2021

W  postępowaniu  rekrutacyjnym  na  rok  szkolny  2020/2021  do  publicznej
szkoły ponadpodstawowej o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują: 

1)  wyniki  egzaminu  ósmoklasisty  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 szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 
4) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej. 

Laureat  lub  finalista  ogólnopolskiej  olimpiady  przedmiotowej  oraz  laureat
konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim
(wymienionych  
w  Zarządzeniu  Wielkopolskiego  Kuratora  Oświaty:  Wykaz  zawodów  wiedzy,
artystycznych  i  sportowych,  ustalony  przez  Wielkopolskiego  Kuratora  Oświaty
uwzględniany  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  na  rok  szkolny  2020/2021),
przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej z pominięciem pozostałych
kryteriów.

Szczegółowe zasady przeliczania punktów

Lp. Kryterium Punktacja Łącznie
Przedmioty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

1. Język polski
Ocena

celująca            18 
punktów
bardzo dobra   17 punktów
dobra               14 punktów
dostateczna        8 
punktów 
dopuszczająca    2 punkty  

max 72
pkt

2. Matematyka

3.
I punktowany przedmiot wskazany przez 
szkolną komisję rekrutacyjną

4.
II punktowany przedmiot wskazany przez 
szkolną komisję rekrutacyjną

Dodatkowa aktywność lub osiągnięcia kandydata

5. Świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

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 szkoły podstawowej

3 punkty



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

7. Komisja rekrutacyjna uwzględnia 
osiągnięcia, które są poświadczone poprzez
wpis na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej. Szczegółowe informacje 
dotyczące zawodów uwzględnianych 
w postępowaniu rekrutacyjnym zawiera 
załącznik do Zarządzenia Kuratora 
Oświaty (link)

1 do 10 punktów
max 

18 pkt

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

8. Język polski (100% = 35 pkt) do 35 punktów
max

100 pkt
Matematyka  (100% = 35 pkt) do 35 punktów

Język obcy nowożytny (100% = 30 pkt) do 30 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata 200 pkt

W przypadku przeliczania na punkty kryterium związanego z udziałem w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych, przyznaje się za:

1)  uzyskanie  w  zawodach  wiedzy  będących  konkursem  o  zasięgu  ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –  10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem  o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b)  dwóch  lub  więcej  tytułów  laureata  konkursu  tematycznego  lub  interdyscyplinarnego  –  7
punktów,
c)  dwóch  lub  więcej  tytułów  finalisty  konkursu  tematycznego  lub  interdyscyplinarnego  –  5
punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

3)  uzyskanie  wysokiego  miejsca  w  zawodach  wiedzy  innych  niż  wymienione  w  pkt  1–2,
artystycznych  lub  sportowych,  organizowanych  przez  kuratora  oświaty  lub  inne  podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 punkty,
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym – 1 punkt.

2.  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, przyznaje się jednorazowo punkty za

http://ko.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/02/konkursy_punktacja_2020-2021.pdf


najwyższe  osiągnięcie  tego  ucznia  w tych  zawodach,  z  tym  że  maksymalna  liczba  punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Link do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 
http://ko.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/02/konkursy_punktacja_2020-2021.pdf


