
REKRUTACJA
DO

ZESPOŁU SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

IM. S. ŻEROMSKIEGO W

STRZEGOMIU

W ROKU SZ. 2023/2024



PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI i NAUKI

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych

przedszkoli, szkół, placówek i centrów

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)



Wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego mnoży się przez 0,35,

b) matematyki mnoży się przez 0,35,

c) języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

PRZELICZANIE NA PUNKTY

WYNIKÓW

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY



 Celujący - 18 pkt
 Bardzo dobry - 17 pkt
 Dobry - 14 pkt
 Dostateczny - 8 pkt
 Dopuszczający - 2 pkt

PRZELICZANIE NA PUNKTY OCEN

Z J. POLSKIEGO, MATEMATYKI

I DWÓCH WYBRANYCH ZAJĘĆ

EDUKACYJNYCH WYMIENIONYCH

NA ŚWIADECTWIE



KLASA SPOŁECZNO-MEDIALNA

(HUMANISTYCZNA)

Przedmioty punktowane:

 j. polski

matematyka

historia

 j. angielski



KLASA MUNDUROWA

Przedmioty punktowane:

 j. polski

matematyka

 geografia

 j. angielski



KLASA BIOLOGICZNO-TURYSTYCZNA

Przedmioty punktowane:

 j. polski   

matematyka                                                      

 j. angielski                           

biologia lub geografia - lepsza z ocen



KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

Przedmioty punktowane:

 j. polski

matematyka

 fizyka

 informatyka lub j. angielski - lepsza z ocen



Liczba punktów - 7

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY

PODSTAWOWEJ Z WYRÓŻNIENIEM



PRZELICZANIE NA PUNKTY

INNYCH KRYTERIÓW

Osiągnięcia w zawodach i konkursach - reguluje  

rozporządzenie – maksymalnie 18 pkt.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej -

reguluje  rozporządzenie – maksymalnie 3 pkt.



ZWOLNIENIA Z EGZAMINU

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 

punkty przelicza się według zasad omówionych                    

w rozporządzeniu - maksymalnie 100 pkt.



Egzamin ósmoklasisty 100 pkt

Świadectwo 72 pkt

Świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt

Zawody i konkursy 18 pkt

Aktywność społeczna 3 pkt

RAZEM 200 pkt

PODSUMOWANIE

Maksymalna liczba punktów



REKRUTACJA

 O przyjęciu do danej klasy decyduje liczba zdobytych 

punktów rekrutacyjnych.

 Gdy będzie więcej kandydatów niż miejsc komisja 

stosuje po kolei kryteria, żeby wybrać najlepszych 

kandydatów.



TERMINY POSTĘPOWANIA

REKRUTACYJNEGO

Terminy postępowania rekrutacyjnego 

oraz uzupełniającego są dostępne na stronie:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/


