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Wymagane dokumenty

1. Wniosek wydrukowany z systemu rekrutacji potwierdzony podpisem 
kandydata i rodziców wraz z załącznikami należy złożyć w szkole pierwszego 
wyboru

2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o  
wynikach egzaminu (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora 
szkoły podstawowej, które kandydat ukończył)

3.     Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał 
zaświadczenia o wynikach egzaminu

4.     Podpisane  imieniem i nazwiskiem 2 fotografie (przy składaniu             
oryginału świadectwa)

5.      Karta zdrowia (przy składaniu oryginału świadectwa)

6.      Deklaracja wyboru religii, etyki (druk szkolny)

7.      Kwestionariusz osobowy (druk szkolny)



Kandydaci w postępowaniu 
rekrutacyjnym do szkoły mogą 
otrzymać  max 200 punktów.

Świadectwo = 100 pkt Egzamin = 100pkt

Max 72 pkt za oceny z 4 
punktowanych przedmiotów:

18 punktów – stopień celujący,

17 punktów – stopień bardzo dobry,

14 punktów – stopień dobry,

8 punktów – stopień dostateczny,

2 punkty – stopień dopuszczający

Max 35 punktów za egzamin z
języka polskiego. Przeliczać na punkty 
należy przyjmując współczynnik 0,35 
(np. uczeń uzyskał z języka polskiego 
wynik 85%, co daje w rekrutacji 29,75 
punktów, gdyż 85 x 0,35 = 29,75) 

max 18pkt za osiągnięcia wpisane na 
świadectwie

Max 35 punktów za egzamin z 
matematyki. Przeliczać na punkty 
należy przyjmując współczynnik 0,35 
(np. uczeń uzyskał z matematyki 
wynik 70%, co daje w rekrutacji 24,5 
punktów, gdyż 70 x 0,35 = 24,5) 

7 pkt za świadectwo z wyróżnieniem Max 30 punktów za egzamin z języka 
obcego nowożytnego. należy 
przeliczać na punkty przyjmując 
współczynnik 0,3 (np. uczeń uzyskał z 
języka obcego nowożytnego wynik 
70%, co daje w rekrutacji 21 
punktów, gdyż 70 x 0,3 = 21)

3 pkt za wolontariat

200

100 100



Kryteria rekrutacji

1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  brane są pod 
uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej,

2) oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych,

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej.



Kryteria rekrutacji 
– c.d.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się 
kandydatów z problemami zdrowotnymi (opinia PPP)

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 
drugim etapie postępowania, na trzecim etapie 
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 
kryteria społeczne.



Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, przyjmowani są  do szkoły 
w pierwszej kolejności.



od 16 maja 

do 20 czerwca do godz.15.00

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci, którzy we wniosku 

na liście preferencji wskażą oddziały wstępne, dwujęzyczne, 

międzynarodowe, przygotowania wojskowego, sportowe, mistrzostwa 

sportowego lub wymagające szczególnych indywidualnych 

predyspozycji (niezależnie od kolejności na liście), składają wniosek w 

szkole pierwszego wyboru do 30 maja br.

od  24 czerwca 

do 13 lipca do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

(kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę 

podstawową, którą ukończył kandydat)

Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów

20 lipca  o godz. 14.00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

od  21 lipca 

do 27 lipca do godz. 10.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty

28 lipca o godz. 14.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych do XIX LO

Harmonogram rekrutacji



od 1  do 3 sierpnia do godz. 15.00
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym

12 sierpnia 
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych

od 16 sierpnia do 18 sierpnia do 

godz. 15.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty

19sierpnia do godz. 12.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych do XIX LO

Rekrutacja uzupełniająca


