
Na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 dla 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dla kandydatów będących absolwentami 

dotychczasowego gimnazjum, przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji 

rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także Komunikatów Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty w sprawie naboru na rok szkolny 2018/2019 

XXI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa 

Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja Razem 

1. 
Liczbowo określona ocena z języka polskiego cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 

pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt. 
max 18 

punktów 
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2. 
Liczbowo określona ocena z  obowiązkowego języka obcego cel. - 18 pkt., bdb  17 

pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt. 
max 18 

punktów 

3. 
Liczbowo określona ocena z matematyki  cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., 

dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt. 
max 18 

punktów 

4. 

Liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez Szkolną 

Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną   cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., 

dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt. :  

1A Geografia  

1B Wiedza o społeczeństwie 

1C Wiedza o społeczeństwie 

max 18 

punktów 

5. Świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt. 

6. 

Dodatkowe osiągnięcia: 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt., 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt., 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.  

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. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 

ustawy: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt., 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt. 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

max 18 
punktów 



ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.;  

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt., 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

– 7 pkt., 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

– 5 pkt., 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt., 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.; 

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

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt., 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt., 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt., 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt., 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt., 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  2 pkt.; 

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: 

a) międzynarodowym –  4 pkt., 

b) krajowym – 3 pkt., 

c) wojewódzkim – 2 pkt., 

d) powiatowym – 1 pkt.  

      W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 



wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. W konkursach wiedzy i artystycznych nie 

uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursach. Podstawą naliczania 

punktów jest wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku 

niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom lub inny dokument 

potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez 

ucznia/zawodnika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego 

związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot 

działający z jego upoważnienia) 

7. Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w 

formie wolontariatu. 3 punkty 

8. Egzamin gimnazjalny: 

• „część humanistyczna”  

 język polski (max 100%=20 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,2) 

 historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt., wynik egzaminu 

mnoży się przez 0,2) 

• „część matematyczno-przyrodnicza”  

 matematyka (max 100%=20 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,2) 

 przedmioty przyrodnicze (max 100%=20pkt., wynik egzaminu mnoży się 

przez 0,2) 

 „część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” (max 100%=20 

pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,2) 

 

  
max 40 

punktów 
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MAKSYMALA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA  200 

PKT. 

Niezależnie od wyżej określonych zasad (pod warunkiem złożenia oryginałów dokumentów potwierdzających 

wymienione osiągnięcia) na liście przyjętych kandydatów jest umieszczany na pierwszym miejscu, z wpisem 

LAUREAT w kolumnie „liczba uzyskanych punktów”: 

a. laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 

b. laureat lub finalista olimpiad dla gimnazjalistów: 

- Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (organizator - Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji 

matematycznej w Warszawie), 

- Olimpiady Języka Angielskiego Gimnazjalistów (organizator - Wyższa szkoła Języków Obcych im. 

Samuela Lindego w Poznaniu), 

- Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów (organizator - Stowarzyszenie Talent w Gdyni oraz 

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie), 

- Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (organizator - Polskie Towarzystwo Historyczne w 

Warszawie od roku sz. 2016/2017), 

c. laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionym w  punktach I i II 

Komunikatu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

Przywołane olimpiady i konkursy winny być organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz 125, z późn. zm.) 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,  

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, 

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

publicznej poradni psychologiczno- -pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.   



W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim 

etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1. wielodzietność rodziny kandydata; 

2. niepełnosprawność kandydata; 

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 


