
Kryteria naboru dla absolwentów 8-letniej szkoły  podstawowej  

oraz absolwentów branżowej szkoły I stopnia  

rok 2023/2024 

 

 
1. Technikum 5-letnie 

 zawód: technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki 

 

A) liczba punktów możliwych do  uzyskania  za  wyniki  egzaminu  ósmoklasisty,  wynik  przedstawiony  

w procentach z: 

˗ języka polskiego- mnoży się przez 0,35 

- matematyki – mnoży się przez 0,35 

- z języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3 

B ) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny i inne osiągnięcia wpisane na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej 

 

1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu: 

➢ celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

➢ bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

➢ dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

➢ dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

➢ dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

Przedmioty przeliczane na punkty: język polski, matematyka, j. angielski, geografia. 

 

2. Osiągnięcia przeliczane na punkty 

٠ świadectwo z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów 

٠ 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; 

٠ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, 

przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) 

a.  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b.  tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c.  tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;  

٠ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10punktów, 

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 albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

f. tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;  

٠ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 

przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie 

oświaty: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 



c. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

d. tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

٠ uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1–4, artystycznych i 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. 

3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego 

zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje 

się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej 

klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia 

wynosi 18 punktów.  

4. 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 3 punkty. 

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 

44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka 

obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na 

punkty, przy czym za uzyskanie z:  

٠ języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty; 

٠ języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty. 

6.   W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem 

ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z 

którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1                       

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 

44zwust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany 

egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na 

punkty w sposób określony w ust. 1 pkt. 2,z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka 

obcego  

8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat  konkursu przedmiotowego     

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu przeprowadzonego zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka 

nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności. 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym: 

w pierwszej kolejności 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 lub 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/system-oswiaty-16794386/art-22
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jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, 

na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 

131 ust. 2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się. 

  

 zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych 

  

A) liczba punktów możliwych do  uzyskania  za  wyniki  egzaminu  ósmoklasisty,  wynik  przedstawiony  

w procentach z: 

˗ języka polskiego- mnoży się przez 0,35 

- matematyki – mnoży się przez 0,35 

- z języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3 

B) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny i inne osiągnięcia wpisane na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej 

 

1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu: 

➢ celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

➢ bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

➢ dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

➢ dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

➢ dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

Przedmioty przeliczane na punkty: język polski, matematyka, j. angielski, biologia. 

 

2. Osiągnięcia przeliczane na punkty 

٠ świadectwo z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów 

٠ 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; 

٠ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, 

przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) 

a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b. tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c. tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;  

٠ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10punktów, 

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 albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

f. tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;  

٠ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 

przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

d. tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

٠ uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1–4, artystycznych i 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. 

3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego 

zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje 

się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej 

klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia 

wynosi 18 punktów 

4. 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 3 punkty. 

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 

44zwust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka 

obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na 

punkty, przy czym za uzyskanie z:  

٠ języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty; 

٠ języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty. 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem  

ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z 

którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1                       

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 

44zwust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany 

egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na 

punkty w sposób określony w ust. 1 pkt. 2,z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka 

obcego  

8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat  konkursu przedmiotowego     

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu przeprowadzonego zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka 

nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności. 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym: 

w pierwszej kolejności 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 lub 

jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, 

na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 

131 ust. 2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się. 
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 zawód: technik technologii żywności 

 

A) liczba punktów możliwych do  uzyskania  za  wyniki  egzaminu  ósmoklasisty,  wynik  przedstawiony  

w procentach z: 

˗ języka polskiego- mnoży się przez 0,35 

- matematyki – mnoży się przez 0,35 

- z języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3 

B) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny i inne osiągnięcia wpisane na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej 

 

1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu: 

➢ celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

➢ bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

➢ dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

➢ dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

➢ dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

Przedmioty przeliczane na punkty: język polski, matematyka, j. angielski, chemia. 

 

2. Osiągnięcia przeliczane na punkty 

٠ świadectwo z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów 

٠ 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; 

٠ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, 

przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) 

a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b. tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c. tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;  

٠ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10punktów, 

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 albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

f. tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;  

٠ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 

przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

d. tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

٠ uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1–4, artystycznych i 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. 

3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego 

zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje 

się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej 

klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia 

wynosi 18 punktów 

4. 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 3 punkty. 

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 

44zwust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka 

obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na 

punkty, przy czym za uzyskanie z:  

٠ języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty; 

٠ języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty. 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem 

ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego 

jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1                       

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 

44zwust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany 

egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na 

punkty w sposób określony w ust. 1 pkt. 2,z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka 

obcego  

8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat  konkursu przedmiotowego     

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu przeprowadzonego zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka 

nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności. 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym: 

w pierwszej kolejności 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 lub 

jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, 

na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 

131 ust. 2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się. 
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zawód: technik usług kelnerskich 

 

A)liczba punktów możliwych do  uzyskania  za  wyniki  egzaminu  ósmoklasisty,  wynik  przedstawiony  

w procentach z: 

˗ języka polskiego- mnoży się przez 0,35 

- matematyki – mnoży się przez 0,35 

- z języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3 

B)liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny i inne osiągnięcia wpisane na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, 

 

1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu: 

➢ celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

➢ bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

➢ dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

➢ dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

➢ dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

Przedmioty przeliczane na punkty: język polski, matematyka, j. angielski, wychowanie fizyczne. 

 

2. Osiągnięcia przeliczane na punkty 

٠ świadectwo z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów 

٠ 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; 

٠ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo 

ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;  

٠ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10punktów, 

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 albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;  

٠ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 

przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie 

oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

٠ uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1–4, artystycznych i 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. 

3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego 

samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w 

dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie 

szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi 18 punktów 

4. 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 3 punkty. 

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 

44zwust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka 

obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na 

punkty, przy czym za uzyskanie z:  

٠ języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty; 

٠ języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty. 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem 

ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z 

którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1                       

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie 

art. 44zwust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest 

przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1 pkt. 2,z tym że na punkty jest przeliczana wyższa 

ocena z języka obcego  

8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat  konkursu przedmiotowego     

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu przeprowadzonego 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których 

organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub 

specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej 

kolejności. 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym: 

w pierwszej kolejności 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 lub 

jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których 

mowa w art. 131 ust. 2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się. 
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2. Branżowa Szkoła I stopnia 3 letnia prowadzona dla absolwentów szkoły podstawowej 

zawód: kucharz, pracownik obsługi hotelowej, wielozawodowa (cukiernik, piekarz, 

przetwórca mięsa, kelner) 
 

A) liczba punktów możliwych do  uzyskania  za  wyniki  egzaminu  ósmoklasisty,  wynik  przedstawiony  

w procentach z: 

˗ języka polskiego- mnoży się przez 0,35 

- matematyki – mnoży się przez 0,35 

- z języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3 

B) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny i inne osiągnięcia wpisane na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, 

 

1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu: 

➢ celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

➢ bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

➢ dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

➢ dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

➢ dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

Przedmioty przeliczane na punkty: język polski, matematyka, język obcy, biologia. 

 

2. Osiągnięcia przeliczane na punkty 

٠ świadectwo z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów 

٠ 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; 

٠ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim 

przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) 

a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b. tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c. tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;  

٠ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10punktów, 

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 albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

f. tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;  

٠ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 

przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

d. tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

٠ uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1–4, artystycznych i 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. 

3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego 

zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje 

się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej 

klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia 

wynosi 18 punktów 

4. 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 3 punkty. 

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 

44zwust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka 

obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na 

punkty, przy czym za uzyskanie z:  

٠ języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty; 

٠ języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty. 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem 

ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego 

jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1                       

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 

44zwust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany 

egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na 

punkty w sposób określony w ust. 1 pkt. 2,z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka 

obcego  

8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat  konkursu przedmiotowego     

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu przeprowadzonego zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka 

nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności. 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym: 

w pierwszej kolejności 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 lub 

jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których 

mowa w art. 131 ust. 2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się. 

 

 

 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/system-oswiaty-16794386/art-22
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/system-oswiaty-16794386/art-22


3. Branżowa Szkoła II stopnia 

 zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych ( dla uczniów po szkole branżowej I stopnia  

w zawodzie kucharz ) 

 
 

1. Do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy: 

a. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia; 

b. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, w którym 

wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia, 

którą kandydat ukończył, oraz w branżowej szkole II stopnia, do której ubiega się o przyjęcie; 

c. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. 

2. Do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową 

szkołę I stopnia w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, na który ubiegają się o 

przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia. 

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt. 

1 i 2, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a. wymienione na  świadectwie  ukończenia  branżowej  szkoły  I  stopnia  oceny  z  języka  

polskiego  i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ogólnokształcących ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły; 

b. świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów 

c. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia: 

٠ uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co 

najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu 

laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132, 

٠ osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w 

formie wolontariatu; 

4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie 

ukończenia branżowej szkoły I stopnia,, za oceny wyrażone w stopniu: 

➢ celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

➢ bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

➢ dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

➢ dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

➢ dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

Przedmioty przeliczane na punkty: język polski, matematyka, język obcy, biologia. 

 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie w postępowaniu rekrutacyjnym 

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 lub 

jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których 

mowa w art. 131 ust. 2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się. 

 

 

 


