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Podstawa prawna:

•

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia
2017 r . ) Dz.U.2017.59

•

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzaj^ce ustaw^ - Prawo
oswiatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.60

•

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania post^powania
rekrutacyjnego oraz post^powania uzupetniajqcego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020
do trzyletniego liceum ogolnoksztafcqcego, czteroletniego technikum oraz branzowej szkoty I
stopnia, dia kandydatow b^dqcych absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Punktacja:
Zgodnie z rozporzadzeniem nie zmienita si^ maksymalna liczba punktow (200) mozliwych do
uzyskania przez absolwentow gimnazjow. Potow^ punktow uczniowie uzyskujq za wyniki egzaminu
gimnazjalnego i potowQ - za swiadectwo. Zmienita s'\q punktacja za osiqgni^cia wpisane na
swiadectwie
za szostk^ przypada 18 pkt,
za piqtk^ - 17 pkt,
za czworkQ - 14 pkt,
za trojkQ - 8 pkt
za d w 6 j k Q - 2 pkt.
za aktywnosc na rzecz innych osob mozna zyskac 3 pkt,
za swiadectwo z wyroznieniem - 7 pkt.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacie/rekrutacia-w-roku-szkolnvm-20172018-20192020-dlaabsolwentow-gimnazium-rozporzadzenie-podpisane.html
Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018-2019/2020 dIa absolwentow gimnazjum rozporz^dzenie podpisane
Minister Edukacji Narodowej podpisala rozporz^dzenie w sprawie przeprowadzania post^powania
rekrutacyjnego oraz post^powania uzupelniaj^cego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do
trzyletniego liceum ogolnoksztalc^cego, czteroletniego technikum i branzowej szkoly I stopnia, dla
kandydatow b^d^cych absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Podpisane rozporz^dzenie okresla:
1) sposob przeliczania na punkty poszczegolnych ioyteriow rekrutacyjnych;
2) sposob ustalania punktacji w przypadku osob zwolnionycii z obowi^zku przyst^pienia odpowiednio
do egzaminu gimnazjalnego, danej cz^sci egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu
odpowiedniej cz^sci egzaminu gimnazjalnego;
3) sktad i szczegolowe zadania komisji rekrutacyjnej, oraz szczegolowy tryb przeprowadzania
post^powania rekrutacyjnego i post^powania uzupelniaj^cego.
Ponadto rozporz^dzenie wskazuje jednolite, obowi^zuj^ce na terenie calego kraju, zasady ustalania
maksymalnej liczby punktow decyduj^cych o przyj^ciu do klasy I :
1) trzyletniego liceum ogolnoksztalc^cego, czteroletniego technikum oraz branzowej szkoty I stopnia
(dla kandydatow b^d^cych absolwentami dotychczasowego gimnazjum);
2) szkoty ponadgimnazjalnej dwuj^zycznej, oddziatu dwuj^zycznego i oddzialu mi^dzynarodowego w
szkole ponadgimnazjalnej ogolnodost^pnej;
3) szkoty ponadgimnazjalnej sportowej, szkoty ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i oddzialu
sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogolnodost^pnej.
W post^powaniu rekrutacyjnym do wyzej wymienionych szkoi przelicza si? odpowiednie kryteria,
ktore zostaty okreslone w ustawie o systemie oswiaty, t j . :
1) w y n i k egzaminu gimnazjalnego;
2) wymienione na swiadectwie ukonczenia gimnazjum odpowiednio oceny z jezyka polskiego,
matematyki, dwoch wybranych obowi^zkowych zaj^c edukacyjnych albo oceny z jezyka polskiego,
matematyki, jezyka obcego nowozytnego i jednych wybranych obowi^zkowych zaj^c edukacyjnych;
3) swiadectwo ukonczenia gimnazjum z wyroznieniem;
4) szczegolne osiqgni^cia wymienione na swiadectwie ukonczenia gimnazjum, w tymf"
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwyci^skim tytulem w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oswiaty albo organizowanych co
najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty dzialaj^ce na terenie szkoty, z wyjqtkiem
tytulu laureata lub fmalisty ogolnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytuhi laureata konkursu
przedmiotowego o zasi^gu wojewodzkim lub ponadwojewodzkim;
b) osi^gni^cia w zakresie aktywnosci spolecznej, w tym na rzecz srodowiska szkolnego, w
szczegolnosci w formie wolontariatu oraz
5) oceny wymienione na swiadectwie ukonczenia gimnazjum - w przypadku osob zwolnionych z
obowi^zku przyst^pienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu, danej cz^sci albo poziomu
odpowiedniej cz^sci egzaminu gimnazjalnego.

