
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 
 

Kryteria przyjęć kandydatów do Technikum nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku  

na rok szkolny 2020/2021 
  

opracowano na podstawie:  

 

 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148);  

 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737); 

 

 Zarządzenie nr 3 /2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych,, klas 

pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych , o których mowa w art.25 ust.3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr 

pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021 

NIE AKTUALNE 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, z 

późn. zm.) ustala zmiany terminów przeprowadzania postępowania  rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla uczniów składających 

dokumenty do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II 

stopnia i publicznych szkół dla dorosłych. 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(D.U. z dnia 29 kwietnia 2020 poz.781) 
 

 

Terminy REKRUTACJI do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe określi Minister Edukacji Narodowej i poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
 

 Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się :Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas 

pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z 

wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2020/2021 

 
 
 



 
Technikum nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w roku szkolnym 2020/2021 prowadzi nabór do następujących klas: 

 
 

KIERUNEK 

 

KLASA 

 

Proces kształcenia odbywać się będzie przy współpracy  wyższych uczelni  

i firm branżowych: 

 

 

MINIMALNE PROGI 

PUNKTOWE 

 

Technik informatyk 

1 a  

 

APLITT, KAINOS,SEVENET, DGT 

 

 

90 
1 b 

1 c 

Technik programista 
 

1 d 

 

Technik automatyk 

 

1 e 

 

 

Politechnika Gdańska, LOTOS -  SERVICE, STESAR, Endress & 

Hauser, Emerson, KES MACHINE 

 

90 

 

Technik elektronik  

 

1 f 

 

Politechnika Gdańska, SATEL, ASSEL, TELKOM – TELMOR, 

BIALL, TK CHOPIN, DAREKON 

 

 

 

90 
1 g 

 

Technik teleinformatyk 

 

 

1 h  

 

Uniwersytet Morski w Gdyni, INTEL,  SEVENET,  

SLICAN, DGT, SPRINT , PALO ALTO, SSD, PLATAN 

 

 

 

90  

1 i  

 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 

  

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się drogą elektroniczną w systemie https://nabor-pomorze.edu.com.pl/. 

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym nie ma możliwości drukowania wniosku na terenie szkoły. 

 

Dokumenty, które można przesłać drogą 

elektroniczną na e-mail 

rekrutacja@zsl.gda.pl 

 elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły; 

 akt urodzenia; 

 podanie do Dyrektora Technikum nr 4 o przyjęcie do szkoły; 

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/
mailto:rekrutacja@zsl.gda.pl


 kopie  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

 kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 

ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i 

placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której 

mowa w art. 53 ust. 1 ; 

 deklarację woli uczestniczenia w zajęciach z religii bądź etyki (deklaracja znajduje się na 

stronie internetowej); 

 oświadczenie o niemożności przyniesienia zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

( Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 

2020 r. poz. 493, z późn. zm.: poz. 530, 564, 657, 781) – § 11b ust.6  „W przypadku braku 

możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub 

kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do 

godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci 

papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do 

której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020”), (oświadczenie 

znajduje się na stronie internetowej); 

 kopie dokumentów poświadczających (art. 131 ust. 2, art. 134 ust. 4, art.150 ust.1 –Dz. U. z 

2019 r. Poz.1148), można wysłać drogą elektroniczną ale oryginały należy przynieść do 

szkoły w celu poświadczenia za zgodność. Dotyczy to następujących dokumentów:  

o oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, (potwierdzeniem może być np. karta 

dużej rodziny), 

o  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

511, z późn. zm.283), 

o  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 



oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem,  

o dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

998, 1076, 1544 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730);    

Dokumenty, które należy osobiście 

dostarczyć do szkoły 
 oryginał  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

 oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu: 

 trzy fotografie (opisane na odwrocie imieniem , nazwiskiem i datą urodzenia), 

 zaświadczenie/ orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej; ( dyskalkulia może mieć 

wpływ na osiąganie słabszych wyników w nauce)  

 



 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ  

 

O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym (maksymalnie 200 pkt ), 

której składnikami są:  

 

    1/ Punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

Wyniki egzaminu ośmioklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań  z zakresu:  

 język polski - mnożony przez 0,35 pkt 

 matematyka - mnożony przez 0,35 pkt 

 język obcy nowożytny - mnożony przez 0,3 pkt. 

PRZECIWSKAZANIA ZDROWOTNE dla zawodów: 

technik informatyk 

technik automatyk 

technik elektronik 

technik teleinformatyk 

 wady wzroku nie dające się skorygować szkłami optycznymi, 

 zaburzenia widzenia barw- daltonizm, 

 znaczne osłabienie słuchu, 

 epilepsja, 

 zaburzenia równowagi i świadomości, 

 ograniczenia sprawności rąk, 

 znaczne zaburzenia układu nerwowego. 

 

 

technik programista 

 wady wzroku nie dające się skorygować szkłami optycznymi, 

 zaburzenia widzenia barw- daltonizm, 

 znaczne osłabienie słuchu, 

 epilepsja, 

 zaburzenia równowagi i świadomości, 

 znaczne zaburzenia układu nerwowego. 



 

2/ Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  

1. Oceny na 

świadectwie 
(maksymalna 

liczba punktów 

możliwych do 

uzyskania- 72) 

obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne wymienione  na 

świadectwie 

liczba punktów za ocenę 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

JĘZYK POLSKI 18 17 14 8 2 

JĘZYK OBCY 

(obowiązkowy dla ucznia; 

pierwszeństwo ma język 

angielski) 

18 17 14 8 2 

MATEMATYKA 18 17 14 8 2 

FIZYKA 18 17 14 8 2 

2. Punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalna liczba punktów  

możliwych do uzyskania - 28 punktów  ): 

 ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów 

 udział w konkursach, olimpiadach przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Dz. U. z 2019 Poz.1148 i 1737 - 

maksymalnie 18 punktów (załącznik nr 1) 

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu -                        

3 punkty.  

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Dz. U. z 2019 Poz.1148 i 1737 przyjmowani 

są niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły. 

    maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 punktów 

                  (72 pkt za oceny na świadectwie + 28 pkt za osiągnięcia wymienione na świadectwie) 

3/ Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu  kwalifikacyjnym     

    mają kandydaci, o których mowa w art. 131 ust. 2, art. 134 ust. 4, art.150 ust.1 odpowiednio: 
 

 Kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 

potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (kopię opinii należy 

donieść do szkoły pierwszego wyboru w celu weryfikacji) 

 Kandydaci, którzy spełniają jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Prawie Oświatowym: wielodzietność rodziny kandydata, 

niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą (w celu 

weryfikacji należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru dokumenty potwierdzające jedno lub więcej z wyżej wymienionych 

kryteriów), 

 Średnia z przedmiotów obowiązkowych. 

 

 



Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 
 

 

L.p. 

 

Nazwa dokumentu  

 

Termin złożenia 

1. 

Złożenie: 

 elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły; 

 akt urodzenia; 

 podanie do Dyrektora Technikum nr 4 o przyjęcie do szkoły; 

 kopie dokumentów poświadczających (art. 131 ust. 2, art. 134 ust. 4, art.150 ust.1 –Dz. U. z 

2019 r. Poz.1148), można wysłać drogą elektroniczną ale oryginały należy przynieść do 

szkoły w celu poświadczenia za zgodność. Dotyczy to następujących dokumentów:  

o oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, (potwierdzeniem może być np. karta 

dużej rodziny), 

o  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 511, z późn. zm.283), 

o  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,  

o dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

998, 1076, 1544 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730);    

od poniedziałku do piątku 

15.06-9.07.2020  

w godz.8.00-13.00 

 

10.07.2020  

w godz.8.00-15.00 

 

 

2. 

Złożenie: 

 oryginału lub kopii  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

od poniedziałku do piątku 

26.06-9.07.2020  

w godz.8.00-13.00 

 

10.07.2020  

w godz.8.00-15.00 



22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i 

placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o 

której mowa w art. 53 ust. 1 ; 

 deklarację woli uczestniczenia w zajęciach z religii bądź etyki (deklaracja znajduje się na 

stronie internetowej); 

 oświadczenie o niemożności przyniesienia zaświadczenia lekarskiego zawierające 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu; 

 trzy fotografie (opisane na odwrocie imieniem , nazwiskiem i datą urodzenia), 

 

 

 

3. 

Złożenie: 

 oryginału lub kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

31.07.2020 piątek 

03.08. 2020 poniedziałek 

04.08. 2020 wtorek 

 

w godz.9.00-15.00 

 

4. 
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych.  Listy zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 
 

12.08.2020 środa 

5. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci złożenia (dotyczy kandydatów 

którzy we wcześniejszych etapach rekrutacji tego nie zrobili): 

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

 oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

13.08.2020  czwartek 

14.08.2020 piątek 

17.08.2020 poniedziałek 

18.08 2020 wtorek 

 

w godz.9.00-15.00 

 

6. 
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Listy 

zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

19.08.2020 środa 

do godz.14.00 

 

7. 

 

Wydawanie skierowań na badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w wybranym zawodzie. Skierowania będą wydawane kandydatom przyjętym. 

 

 

Zaświadczenia lekarskie należy 

dostarczyć do 18.08.2020, ale nie 

później niż do 25.09.2020 r. 

 

 



8. Karta zdrowia  

 

02.09.2020 r.  - do gabinetu 

pielęgniarki 

 

9. Opinie/orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej 

 

02.09.2020 r. – do sekretariatu 

 

10. 

Postępowanie odwoławcze: 

 wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy od przyjęcia – do 

22.08.2020 r.; 

 wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni 

od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

Punkty uzyskane za udział w konkursach, olimpiadach przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  

Dz. U. z 2019 Poz.1148 i 1737  

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust.2 pkt 4 lit. A, art.137 ust.6 pkt 4 lit.a, art. 140 ust.3 pkt 5 lit.a i art.143 ust.3 

pkt 4 lita ustawy – Prawo oświatowe, za: 

1. uzyskanie w zawodach wiedzy 

będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów 

oświaty na podstawie zawartych 

porozumień: 

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  przyznaje się 10 punktów 

tytułu laureata konkursu tematycznego lub  

interdyscyplinarnego  
przyznaje się 7 punktów 

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego  
 

przyznaje się 5 punktów 

2. uzyskanie w zawodach wiedzy 

będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem 

o zasięgu ogólnopolskim, 

przeprowadzanymi zgodnie                       

z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o 

systemie oświaty: 

 

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej  

przyznaje się 10 punktów 

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej  

przyznaje się 4 punkty 

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej  

przyznaje się 3 punkty 

3. uzyskanie w zawodach wiedzy 

będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

przedmiotowego  

przyznaje się 10 punktów 

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego  

przyznaje się 7 punktów 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego  

przyznaje się 5 punktów 

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  przyznaje się 7 punktów 

tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego  

przyznaje się 5 punktów 

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

przyznaje się 3 punkty 



4. uzyskanie w zawodach wiedzy 

będących konkursem albo turniejem, 

o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim, 

przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie 

art. 22 ust. 6 ustawy o systemie 

oświaty: 

 

 

 

 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu 

lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej  

przyznaje się 10 punktów 

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej  

przyznaje się 7 punktów 

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej  

przyznaje się 5 punktów 

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej  

przyznaje się 7 punktów 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej  

przyznaje się 3 punkty 

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej  

przyznaje się 2 punkty 

5. uzyskanie wysokiego miejsca w 

zawodach wiedzy innych niż 

wymienione w pkt 1–4, 

artystycznych lub sportowych, 

organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające 

na terenie szkoły, na szczeblu: 

międzynarodowym  przyznaje się 4 punkty 

krajowym  przyznaje się 3 punkty 

wojewódzkim  przyznaje się 2 punkty 

powiatowym przyznaje się 1 punkt 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o 

których mowa w ust.1 , wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach. 

 maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 


