REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
MAX ILOŚĆ PUNKTÓW DO UZYSKANIA 200
max ilość punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego - 100
za wyniki egzaminu gimnazjalnego z:
-języka polskiego
-historii i wiedzy o społeczeństwie
-matematyki
-przedmiotów przyrodniczych

x% razy 0,2

-języka obcego nowożytnego - podstawa - x% razy 0,2 -- rok szkolny 2016/2017, 2017/2018
-jęz. obcego nowożytnego - podstawa

- x% razy 0,08

-jęz. obcego nowożytnego - rozszerzenie - x% razy 0,12

od roku szkolnego 2018/2019

max ilość punktów za świadectwo w tym konkursy - 100
za oceny na świadectwie - max 4 razy 20 pkt = 80 pkt
celujący – 20 pkt
bardzo dobry - 16 pkt
dobry - 12 pkt
dostateczny - 8 pkt
dopuszczający - 2 pkt
wyróżnienie na świadectwie - 5 pkt
wolontariat – 2 pkt
max ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia - 13 pkt

(*)

- konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów na
podstawie zawartych porozumień:
(**)
1. Olimpiada Ogólnopolska „Myśli Jana Pawła II”
2. Konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
3. Ogólnopolski konkurs tematyczny „ Papież Słowianin”
4. Konkurs „Losy bliskich i losy dalekich życie Polaków w latach 1914-1989”

laureat - 7 pkt
finalista - 5 pkt

konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty:
1. Konkurs Języka Polskiego
2. Konkurs Języka Angielskiego
3. Konkurs Języka Niemieckiego
4. Konkurs Języka Rosyjskiego
5. Konkurs Historyczny
finalista 1 konkursu - 7 pkt
6. Konkurs Matematyczny
finalista 2 lub więcej konkursów - 10 pkt
7. Konkurs Języka Fizyczny
8. Konkurs Języka Biologiczny
9. Konkurs Języka Chemiczny
10. Konkurs Języka Geograficzny
11. Konkurs Języka Informatyczny
Laureaci przyjmowani są niezależnie od przyjętych kryteriów (***)
wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO
i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu:
- międzynarodowym - 4 pkt
- krajowym - 3 pkt
- wojewódzkim - 2 pkt

- powiatowym - 1 pkt
Wykaz dyscyplin sportu punktowanych w procesie rekrutacji – załącznik nr 1
(*)

– szczegółowy wykaz wszystkich konkursów znajduje się w ww. rozporządzeniu.

(**) – konkursy uznawane przez KO w Kielcach
(***) – absolwenci gimnazjów będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do
wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w ww. rozporządzeniu.

