
INFORMACJE DLA  KANDYDATÓW 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLAS  PIERWSZYCH 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. KEN w CHEMŻY 

 TECHNIKUM w CHEŁMŻY  

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA nr 1 w CHEŁMŻY  

 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019. 

 

 Podstawa prawna: 

• Zarządzenie Nr 28/2018  Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2018 r. 

• 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   uczniami   obecnego  

            gimnazjum.  

 

 

I. Kryteria podlegające punktacji. 
 

1. W przypadku przeliczania  na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego.  

    Wynik przedstawiony w procentach z:  

- języka polskiego,  

- historii i wiedzy o społeczeństwie,  

- matematyki,  

- przedmiotów przyrodniczych 

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,  

                                                      mnożymy przez 0,2. 

 

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na  świadectwie 

ukończenia  gimnazjum ( język polski, język angielski, matematyka) za oceny wyrażone stopniem:  

- celującym – przyznaje się po 18 pkt. 

- bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt. 

- dobrym – przyznaje się  po 14 pkt. 

- dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt. 

- dopuszczający – przyznaje się po 2 pkt. 



 

3. Punktacja  dodatkowych osiągnięć: 

a) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  7 pkt.,   

b) osiągnięcia w zakresie  aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

    w szczególności w formie wolontariatu 3 pkt.,   

c)  uzyskanie  w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim  

    organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

- tytułu finalisty  konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt., 

- tytułu laureata  konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje  się po 7 pkt., 

 - tytułu  finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje  się po 5 pkt.,                    

d) uzyskanie w zawodach  wiedzy będących  konkursem o zasięgu międzynarodowym lub  

     ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

  - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu  lub  przedmiotów artystycznych objętych ramowym  

    planem  nauczania szkoły artystycznej -  przyznaje się 10 pkt.,  

  - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub  przedmiotów  artystycznych  

    nieobjętych   ramowym planem nauczania  szkół artystycznych – przyznaje się po 4 pkt.,  

 - tytułu  finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

    planem nauczania  szkół artystycznych – przyznaje się po 3 pkt.,  

e)  uzyskanie  w zawodach wiedzy będących konkursem  o zasięgu wojewódzkim organizowanym  

   przez kuratora oświaty: 

  - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje   się 10 pkt.,  

  - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  

     przyznaje  się 7 pkt., 

  - dwóch lub więcej  tytułów finalisty  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  

    przyznaje się 5 pkt.,  

- tytułu  finalisty  konkursu  przedmiotowego  - przyznaje się 7 pkt.,  

- tytułu laureata  konkursu tematycznego  lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  5 pkt.,  

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt.,  

f)  uzyskanie  w zawodach wiedzy  będących konkursem albo turniejem,   o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

- dwóch lub więcej tytułów  finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym  planem  nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt., 

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu  lub przedmiotów artystycznych 



nieobjętych ramowym planem nauczanie szkoły artystycznej- przyznaje się 7 pkt., 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu  lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt.,  

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt.,  

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt., 

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły  artystycznej – przyznaje się 2 pkt.,  

g) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, 

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. 

4. Do liceum ogólnokształcącego zostaną przyjęci uczniowie, którzy w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego uzyskali co najmniej 90 pkt. (nie dotyczy uczniów ubiegających się o przyjęcie do 

oddziału sportowego). Uczniowie, którzy nie uzyskali 90 pkt. zostają wpisani na listę rezerwową i 

mogą się ubiegać o przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym. 

 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie  ukończenia  szkoły gimnazjalnej, 

maksymalna  liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt. 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, 

przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, 

biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum w następujący sposób: 

           a) język polski i matematyka: 

 - ocena celująca -  przyznaje się po 20 pkt., 

 - ocena bardzo dobra – przyznaje się po 18 pkt., 

 - ocena dobra – przyznaje się po 13 pkt., 

 - ocena dostateczna – przyznaje się po 8 pkt., 

 - ocena dopuszczająca – przyznaje się po 2 pkt., 

             b) historia i wiedza o społeczeństwie: 

 - ocena celująca – przyznaje się po 20 pkt., 



- ocena bardzo dobra – przyznaje się po 18 pkt., 

 -ocena  dobra – przyznaje się po 13 pkt, 

 - ocena dostateczna – przyznaje się po 8 pkt., 

 - ocena dopuszczająca – przyznaje się po 2 pkt., 

   ( liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 2); 

           c) biologia, chemia, fizyka i geografia: 

 - ocena celująca – przyznaje się po 20 pkt., 

 - ocena bardzo dobra – przyznaje się po 18 pkt., 

 - ocena dobra – przyznaje się po 13 pkt., 

 - ocena dostateczna – przyznaje się po 8 pkt., 

 - ocena dopuszczająca – przyznaje się po 2 pkt.,  

   (oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli     

się przez 4); 

            d) język obcy nowożytny: 

 - ocena celująca – przyznaje się 20 pkt., 

 - ocena bardzo dobra – przyznaje się 18 pkt., 

 - ocena dobra – przyznaje się 13 pkt., 

 - ocena dostateczna – przyznaje się 8 pkt., 

 - ocena dopuszczająca – przyznaje się 2 pkt. 

7.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego  przeliczeń na punkty 

dokonuje się tak jak dla pozostałych uczniów, biorąc pod uwagę oceny wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których 

dotyczy zwolnienie. 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka 

obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, oceny przelicza się: 

             -ocena  celująca – przyznaje się 20 pkt., 

             -ocena  bardzo dobra– przyznaje się 18 pkt., 

             -ocena  dobra – przyznaje się 13 pkt., 

             - ocena dostateczna – przyznaje się 8 pkt., 

             - ocena dopuszczająca – przyznaje się 2 pkt..  

 

III. Terminarz rekrutacji. 



Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy 

pierwszej (wnioski przyjmuje sekretariat 

uczniowski). 

Szkoła nie uczestniczy w rekrutacji 

elektronicznej. 

od 17 maja 2018r.  

(czwartek) 

do 18 czerwca 2018r.  

(poniedziałek) do godziny 

15:00. 

od 20 lipca 2018r. (piątek) 

od godziny 12:00 

do 23 lipca 2018r. 

(poniedziałek) do godziny 

15:00. 

Składanie wniosków o przyjęcie do 

oddziału sportowego  (wnioski przyjmuje 

sekretariat uczniowski). 

Szkoła nie uczestniczy w rekrutacji 

elektronicznej. 

od  18 kwietnia 2018r.  

(środa) 

do 18  maja 2018r. 

(piątek). 

 

 

--------------------------------- 

Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej. 

od 21  maja 2018r. 

(poniedziałek) 

 do 5 czerwca  2018r. 

(wtorek). 

23 maja 2018r. 

godz. 15.00 – 17.00 

i 

13 czerwca 2018r. 

godz. 15.00 – 17.00. 

od 24 lipca 2018r. (wtorek) 

do 25 lipca 2018r. (środa). 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisje rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywne  wyniki prób 

sprawności fizycznej. 

do 7 czerwca 2018r. 

(czwartek) do godziny 

12:00. 

do 26 lipca 2018r. 

(czwartek) do godziny 

12:00. 

Dostarczenie świadectwa ukończenia 

gimnazjum oraz zaświadczenia OKE o 

wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

od 22 czerwca 2018r. 

(piątek) 

do 26 czerwca 2018r. 

(wtorek) do godziny 

12:00. 

------------------------- 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie  do szkoły. 

 do 27 czerwca 2018r.  

(środa). 

do 27 lipca 2018r. (piątek). 

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i 12 lipca 2018r. (czwartek)   13 sierpnia 2018r. 



niezakwalifikowanych  do klas 

pierwszych.   

do godziny 12:00. (poniedziałek) do godz. 

12.00. 

Wydanie przez szkołę skierowań  na 

badania lekarskie kandydatom 

zakwalifikowanych do danej szkoły. 

do 13 lipca 2018r. 

(piątek) do godz. 15:00. 

do 14 sierpnia 2018r. 

(wtorek) do godz. 15:00. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

albo pełnoletniego kandydata  woli 

podjęcia nauki w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile 

nie zostały one  złożone w uzupełnieniu 

wniosku  o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej) oraz zaświadczenia 

lekarskiego zawierającego orzeczenie o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

do 19 lipca 2018r. 

(czwartek) do godz. 

15:00. 

do 20 sierpnia  2018r. 

(poniedziałek) do godz. 

15:00. 

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych do szkoły. 

 20 lipca 2018r.  (piątek)  

godz.12:00. 

 21 sierpnia 2018r. 

(wtorek) do godz. 12:00. 

Poinformowanie przez dyrektora  kuratora 

oświaty  o liczbie wolnych miejsc w 

szkole.  

Niezwłocznie, nie później 

niż 20 lipca 2018r. 

(piątek) do godz. 14.00. 

Niezwłocznie, nie później 

niż 21 sierpnia 2018r. 

(wtorek) do godz. 14.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


