
ZARZĄDZENIE  Nr 11/2015 

LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY 
z dnia 25 lutego 2015 r. 

 

 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz punktowania 

osiągnieć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym w województwie lubuskim na rok 

szkolny 2015/2016 

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811) 

zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. Rekrutacja kandydatów do gimnazjów przeprowadzona zostanie w terminie do 7 lipca 

2015 roku, w tym: 

1) składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – do 8 czerwca 2015 roku, do godz. 15.00; 

2) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (w postępowaniu rekrutacyjnym 

do oddziałów dwujęzycznych w publicznych gimnazjach ogólnodostępnych) – od 23 

marca do 10 kwietnia 2015 roku; 

3) przeprowadzenie próby sprawności fizycznej (w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych sportowych gimnazjów i oddziałów sportowych w gimnazjach oraz 

gimnazjów mistrzostwa sportowego) – od 8 do 30 czerwca 2015 roku; 

4) składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych 

wynikach sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – do 1 lipca 2015 

roku; 

5) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 2 lipca 2015 roku 

o godz. 12.00; 

6) potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole – do 6 lipca 2015 

roku do godz. 12.00; 

7) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych – 7 lipca 2015 roku o godz. 12.00. 

 

§ 2. Rekrutacja kandydatów do trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich 

techników oraz trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych zostanie przeprowadzona 

w terminie do 7 lipca 2015 roku, w tym: 

1) składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – od 11 do 22 maja 2015 roku; 

2) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (w postępowaniu rekrutacyjnym 

do oddziałów dwujęzycznych w publicznych liceach ogólnokształcących) – od 11 maja do 

30 czerwca 2015 roku; 

3) przeprowadzenie próby sprawności fizycznej (w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych sportowych szkół ponadgimnazjalnych i oddziałów sportowych w szkołach 

ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych mistrzostwa sportowego) – od 11 

maja do 30 czerwca 2015 roku; 

4) składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego – do 30 czerwca 2015 roku; 

5) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 2 lipca 2015 roku 

o godz. 12.00; 



6) potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole – do 6 lipca 2015 

roku do godz. 12.00; 

7) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych – 7 lipca 2015 roku o godz. 12.00. 

 

§ 3. 1. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół 

ponadgimnazjalnych, o których mowa w § 2, w postępowaniu rekrutacyjnym ustala się na 

200, w tym: 

1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów;  

2) za ocenę z języka polskiego – maksymalnie 17 punktów; 

3) za oceny z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę łącznie – maksymalnie 

48 punktów: po 16 punktów za każde zajęcia edukacyjne; w przypadku języka obcego 

ocena z obowiązkowego języka obcego ujętego w szkolnym planie nauczania; 

4) za osiągnięcia kandydata, w tym za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione 

na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 35 punktów, w tym: 

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 10 punktów, 

b) maksymalnie 20 punktów: 

 za uzyskanie tytułu finalisty – 15 punktów, a za uzyskanie dwóch i więcej tytułów 

finalisty – 20 punktów,  w konkursach przedmiotowych na ostatnim szczeblu 

organizowanych  i  współorganizowanych  przez kuratorów oświaty zgodnie 

z rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 stycznia 2002 

roku w sprawie  organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 

i olimpiad (Dz. U. z 2002 roku Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041), 

 maksymalnie 10 punktów: za uzyskanie tytułu laureata – 7 punktów, 

a za uzyskanie tytułu finalisty – 4 punkty, w konkursach organizowanych przez  

kuratorów oświaty na ostatnim szczeblu: Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs 

Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, Ogólnopolski Konkurs Historyczny 

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, „Poznajemy Parki Krajobrazowe 

Polski”, VII Konkurs Biblijny, Konkurs Wiedzy o Sztuce w kategoriach 

„Muzyka” i „Plastyka”, XXXIII Lubuski Konkurs Przyrodniczy, Konkurs 

Fizyczny PTF „Świat polskiej fizyki”, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy 

Młodzieży Gimnazjalnej, Lubuska Gimnazjalna Platforma Wiedzy, Ogólnopolski 

Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów 

gimnazjum „Papież Słowianin”,  Ogólnopolski konkurs tematyczny „Losy 

Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”, „Ogólnopolska 

Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”, VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Filmie 

„Zmagania z X Muzą”,  „Czytanie Warte Zachodu”, Wojewódzki Konkurs  

z Języka Francuskiego, Ogólnopolski „Konkurs Ojczyzny Polszczyzny”, Konkurs 

Poprawnej Polszczyzny „Licz się ze słowami”, Konkurs Matematyczny „Policz się 

z matematyką”, Konkurs Fizyczny „Niuton Nie Pyton”, XIII Konkurs Fizyczny 

„Komunikacja”. 

c) maksymalnie 5 punktów: 

 za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 

wolontariatu, lub środowiska szkolnego – 3 punkty, 

 za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu 

wojewódzkim, niewymienionych w lit. b – 5 punktów, 

 za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu 

powiatowym, niewymienionych w lit. b – 3 punkty. 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązywać będzie następujący system przeliczania 

ocen, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na punkty: 

1) z języka polskiego: 



a) celujący – 17 punktów, 

b) bardzo dobry – 15 punktów, 

c) dobry – 10 punktów, 

d) dostateczny – 3 punkty; 

2) z trzech wybranych zajęć edukacyjnych: 

a) celujący – 16 punktów, 

b) bardzo dobry – 14 punktów, 

c) dobry – 10 punktów, 

d) dostateczny – 3 punkty. 

3. Liczbę punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala się mnożąc sumę punktów 

procentowych uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego wpisanych w 

zaświadczeniu okręgowej komisji egzaminacyjnej przez wskaźnik 0,2 (wynik zaokrągla się 

do pełnych punktów, w ten sposób, że mniej niż 0,5 punktu pomija się, a od 0,5 punktu 

zaokrągla się do pełnego punktu). Wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na 

poziomie rozszerzonym (język obcy nowożytny) nie są brane pod uwagę. 

4. Za egzamin gimnazjalny przeprowadzony przed 2012 rokiem przyznawana jest łączna 

liczba punktów wpisanych w zaświadczeniu okręgowej komisji egzaminacyjnej, za część 

humanistyczną i część matematyczno-przyrodniczą. 

5. Przez konkursy wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. b tiret drugie należy również rozumieć 

ich poprzednie edycje. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


