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Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Dąbrowie Górniczej 

w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków  

w Dąbrowie Górniczej 

- rekrutacja do klas sportowych 

 

I. Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), 

 Rozporządzenie 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); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U 

z 2017 poz. 671, z póz. zm.), 

 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. poz. 493 z późn. zm.), 

 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, w wyjątkiem szkół 

policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla 

dorosłych na rok szkolny 2020/2021, 

  Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu 

rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020 (WE-KZ.537.20.2020). 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001148
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II. Postanowienia ogólne: 

1. Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Zespole Szkół Sportowych 

im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej odbywa się drogą elektroniczną             

i uczeń poddaje się jej wynikom. 

2. Szkoła prowadzi na rok szkolny 2020/2021 nabór do Liceum Ogólnokształcącego 

Sportowego do klas:  

 1 LL/LA-Lekka atletyka; 

 1 LL/PŁ-Pływanie; 

 1 LS/PK-Koszykówka chłopców; 

 1 LS/PS-Piłka siatkowa dziewcząt. 

3. Do klas pierwszych sportowych Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Dąbrowie 

Górniczej przyjmuje się kandydatów, którzy: 

a) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, 

potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej; 

b) posiadają pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie 

kandydata do szkoły lub oddziału; 

c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych 

przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest 

prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale; 

d) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa 

w ust. 3 niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 

pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka 

polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych - 

biologia, wychowanie fizyczne; 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 
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4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego 

zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej 

na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, 

z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art.132 ustawy 

prawo oświatowe; 

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

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie następujące kryteria:  

 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. 

7. Kryteria, o których mowa w ust. 6, mają jednakową wartość. 

8. O przyjęciu kandydata do klasy sportowej decyduje uzyskana przez niego lokata 

na liście kandydatów do Liceum w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, o przyjęciu do szkoły decyduje dyrektor. 
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Lp. Kryterium 

Maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania/sposób 

przeliczania na punkty rekrutacyjne 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryterium 

1. Wyniki egzaminu 

ósmoklasisty 

max. 100 pkt. 

I. Wynik przedstawiony w procentach 

z: 

- języka polskiego, 

- matematyki, 

mnoży się przez 0,35 

- języka obcego nowożytnego 

mnoży się przez 0,3. 

II. W przypadku osób zwolnionych 

z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu ósmoklasisty, przelicza 

się na punkty oceny z języka 

polskiego, matematyki i języka 

obcego nowożytnego, wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej 

 

Zaświadczenie o wynikach 

egzaminu 

 

 

 

 

 

Zwolnienie ucznia 

z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu ósmoklasisty oraz 

świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej 

2. Oceny na świadectwie 

ukończenia szkoły 

podstawowej z języka 

polskiego,  

matematyki, biologii, 

wychowania 

fizycznego 

 72 pkt. 

celujący - 18 pkt 

bardzo dobry - 17 pkt 

dobry - 14 pkt 

dostateczny - 8 pkt 

dopuszczający - 2 pkt 

Świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej 

3. Świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej 

z wyróżnieniem 

 

7 pkt 

Świadectwo szkoły 

podstawowej  

4. Szczególne osiągnięcia 

wymienione na 

 

max 18 pkt 

Świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej 
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świadectwie 

ukończenia szkoły 

podstawowej 

5. Osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej, 

w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, 

w szczególności w 

formie wolontariatu, 

3 pkt. Świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej 

8. Wielodzietność rodziny 

kandydata 
Kryteria mają jednakową wartość 

Oświadczenie w treści 

wniosku 

9. Niepełnosprawność 

kandydata 

 

Kryteria mają jednakową wartość 

Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na 

niepełnosprawność, 

orzeczenie 

o niepełnosprawności lub 

orzeczenie 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 

10. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

Kryteria mają jednakową wartość Orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji 
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zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

11. Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

Kryteria mają jednakową wartość Orzeczenie 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 

12. Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

Kryteria mają jednakową wartość Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na 

niepełnosprawność, 

orzeczenie 

o niepełnosprawności lub 

orzeczenie 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 

13. Samotne 

wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

Kryteria mają jednakową wartość Prawomocny wyrok sądu 

orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz 



Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Dąbrowie Górniczej  

w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej 
 

S t r o n a  8 | 16 
 

o niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego 

rodzicem 

14. Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

 

Kryteria mają jednakową wartość 

Dokument poświadczający 

objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z ustawą 

z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej 

15. Wynik prób sprawności 

fizycznych 

 

Zgodnie z załącznikami 

 

Wynik prób sprawności 

fizycznych 

 

III. Terminarz: 

 15.06.2020 - 22.06.2020 do godz. 15.00- składanie wniosków o przyjęcie do 

Liceum Ogólnokształcącego Sportowego. Do wniosku należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów. Wnioski należy 

wydrukować po zalogowaniu na stronie systemu rekrutacji elektronicznej. 

 26.06.2020 - 10.07.2020 do godz. 15.00- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

 25.06.2020 r. godz. 14.00- próby sprawności fizycznej 

 27.07.2020 r. godz. 10.00- próby sprawności fizycznej (II termin) dla 

kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do 

prób sprawności w pierwszym terminie 

Najpóźniej w dniu przystąpienia do prób sprawności fizycznej kandydat 

zobowiązany jest mieć złożoną pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na 

przystąpienie do prób. 

 09.07.2020 r. do godz. 15.00- podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej; 

 31.07.2020 r. do godz. 15.00- podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów z II-go terminu, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności 

fizycznej; 
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 31.07.2020 r.-04.08.2020 r. do godz. 15.00- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz 

zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których 

kandyduje; 

 do 04.08.2020 r.– Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności; 

 do 11.08.2020 r.– Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) 

okoliczności wskazanych w oświadczeniach 

 12.08.2020 r. do godz. 10.00- podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

 13.08.2020 - 18.08.2020 do godz. 15.00- Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i 

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały 

one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej; 

 19.08.2020 r. godz. 10.00- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i  nieprzyjętych do szkoły. 

 

 

Dodatkowe informacje: 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy 

§ 11a 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 póżn.zm.) mogą 

być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
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2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają 

w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się 

rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list 

kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych 

i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach 

internetowych tych jednostek.   

 

IV. Procedura odwoławcza. 

1. W terminie do 22.08.2020 r. rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej liceum. 

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia 

z wnioskiem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. Uzasadnienie 

zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która 

uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

w terminie 3 dni od otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

 

V. Ochrona danych osobowych. 

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie 
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dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie 

zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 

 

VI. Postanowienia końcowe. 

W sprawach nie ujętych w Regulaminie stosuje się zapisy: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) 

 Rozporządzenie 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); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U 

z 2017 poz. 671, z póz. zm.), 

 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. poz. 493 z późn. zm.), 

 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, w wyjątkiem szkół 

policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla 

dorosłych na rok szkolny 2020/2021, 

  Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu 

rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020 (WE-KZ.537.20.2020). 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001148
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Załącznik nr 1 

 

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia: 

1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących 

konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na 

podstawie zawartych porozumień: 

 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 

przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów, 

c) 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. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy 

o systemie oświaty: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 

10 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 

4 punkty, 

c) 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: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje 

się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje 

się 5 punktów, 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-12-2019&qplikid=1#P1A29
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-12-2019&qplikid=1#P1A29
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-12-2019&qplikid=1#P1A150
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-12-2019&qplikid=4245#P4245A4
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-12-2019&qplikid=4245#P4245A4
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d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 

przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów, 

f) 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. 2 pkt 8 i 

art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju 

z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju 

z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 

7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 

3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 

2 punkty; 

5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach 

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty, 
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wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, 

artystycznych lub sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub 

inne podmioty działające na terenie szkoły, 

na szczeblu: 

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty, 

d)  powiatowym - przyznaje się 1 punkt. 

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 najwyższe osiągnięcie 

tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 

wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 
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Załącznik nr 2 

Zasady przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego w przypadku osób zwolnionych 

z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

język polski  

matematyka 

celujący 35 punktów 

bardzo dobry 30 punktów 

dobry 25 punktów 

dostateczny 15 punktów 

dopuszczający 10 punków 

język obcy nowożytny celujący 30 punktów 

bardzo dobry 25 punktów 

dobry 20 punktów 

dostateczny 10 punktów 

dopuszczający 5 punków 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-12-2019&qplikid=4245#P4245A4
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Załącznik nr 3 

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

Lp. Ranga zawodów Miejsca uznane za wysokie 

1.  Międzynarodowe  Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme 

2.  Krajowe Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste 

3.  Wojewódzkie Pierwsze, drugie, trzecie 

4.  Powiatowe Pierwsze, drugie, trzecie 

 

Jako pierwsze miejsce uznaje się również uzyskanie tytułu laureata lub innego zwycięskiego 

(najwyższego) tytułu w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych. 


