Informacja dotycząca terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2016/2017 ustalona na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty
poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i
szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz
Zarządzenia Nr 4/2016 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.
i na podstawie ustaleń z narady dyrektorów w dniu 17 lutego 2016 r.

§1
Ustala się na terenie powiatu ełckiego następujące zasady przyznawania punktów za oceny
uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów:
Przedmiot

Punktacja szczegółowa według ocen

dopuszczający – po 2 punkty
dostateczny – po 8 punktów
Język polski
dobry – po 12 punktów
bardzo dobry – po 16 punktów
celujący – po 20 punktów
dopuszczający – po 2 punkty
dostateczny – po 8 punktów
Matematyka
dobry – po 12 punktów
bardzo dobry – po 16 punktów
celujący – po 20 punktów
dopuszczający – po 2 punkty
dostateczny – po 8 punktów
Język obcy
dobry – po 12 punktów
bardzo dobry – po 16 punktów
celujący – po 20 punktów
dopuszczający – po 2 punkty
dostateczny – po 8 punktów
Geografia
dobry – po 12 punktów
bardzo dobry – po 16 punktów
celujący – po 20 punktów
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

Punktacja
maksymalna

20 punktów

20 punktów

20 punktów

20 punktów

5 punktów

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
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,
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;
3) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
4) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.
5) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie
aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu przyznaje się 2 punkty.
Egzamin gimnazjalny:
1. wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego
b) historii i wiedzy o społeczeństwie
c) matematyka
d) przedmioty przyrodnicze mnoży się przez 0,2
2. wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08
b) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji

4) 13 punktów
5) 2 punkty

100 punktów

200 punktów

§2
Ustala się następujący harmonogram rekrutacji:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
2016/2017 do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego, z
wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych
Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, z uwzględnieniem
czynności wymienionej w lp. 2

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej, która realizuje program nauczania
wymagający od kandydata szczególnych
indywidualnych predyspozycji, do szkoły
ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej
mistrzostwa sportowego, szkoły ponadgimnazjalnej
ogólnodostępnej z oddziałem sportowym, szkoły
ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub szkoły
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem
dwujęzycznym wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

5 - 2 0 maja 2016 r.

3

Złożenie wniosku o przyjęcie do zasadniczej szkoły
zawodowej, w której zajęcia dydaktycznowychowawcze rozpoczynają się w pierwszym
powszednim dniu lutego, wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

14- 3 0 listopada 2016 r.

4

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w szkole
ponadgimnazjalnej sportowej, szkole ponadgimnazjalnej
mistrzostwa sportowego lub szkole ponadgimnazjalnej
ogólnodostępnej z oddziałem sportowym

2 3 - 3 1 maja 2016 r.

do 19 lipca 2016 r.

do 5 czerwca 2016 r.

do 20 lipca 2016 r.

5

6

7

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
w szkole ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub szkole
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem
dwujęzycznym
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

5 maja - 22 czerwca
2016 r.

1 2 - 1 8 lipca 2016 r.

2 - 1 0 stycznia 2017 r,

8

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie
kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,
który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w
jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata
oświadczenia o wyborze tej szkoły

24-28 czerwca 2016 r. (1430 listopada 2016 r. dla
szkoły z lp. 3)
do 30 czerwca 2016 r.
(do 2 grudnia 2016 r. dla
szkoły z lp. 3)

do 21 lipca 2016 r.
(do 13 stycznia 2017 r. dla
szkoły z lp.3)

1 lipca 2016 r. (12 grudnia
2016 r. dla szkoły z lp. 3)

4 sierpnia 2016 r.
(17 stycznia 2017 r. dla
szkoły z lp. 3)

4-5 lipca 2016 r.
(13-14 grudnia 2016 r. dla
szkoły z lp. 3)

do 4 sierpnia 2016 r.
(do 17 stycznia 2017 r. dl
szkoły z lp. 3)

12

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe – także zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu

do 7 lipca 2016 r. (
do 19 grudnia 2016 r. dla
szkoły z lp. 3)

do 17 sierpnia 2016 r.
(do 23 stycznia 2017 r. dla
szkoły z lp. 3)

13

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej lub
informacji o liczbie wolnych miejsc

do 31 sierpnia 2016 r.
8 lipca 2016 r. (21 grudnia
(do 31 stycznia 2017 r. dla
2016 r. dla szkoły z lp. 3)
szkoły z lp. 3)

14

Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych
miejsc w szkole

9

10

11

do 11 lipca 2016 r.

do 2 września 2016 r.
(do 2 lutego 2017 r. dl
szkoły z lp. 3 )

