
       Regulamin naboru 
           do klas pierwszych  
             na rok szkolny 2016/2017 
 

 
 
 

Rekrutacja będzie przeprowadzona drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego  
pod adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl 

Kandydat wybiera w systemie dowolną liczbę szkół i profili.  
Kolejność wskazywania oddziałów będzie decydowała o kolejności przydzielania kandydata  

do danego oddziału klasowego. 
 Wypełnione podanie składa tylko w szkole pierwszego wyboru  

w terminie 25 kwietnia - 8 czerwca 2016r. do godz. 15.00 
Od 24 do 28 czerwca 2016r. kandydat samodzielnie wprowadza do systemu swoje oceny końcowe.  

 

 

Nabór uczniów do szkoły przeprowadza się na podstawie: 

I.  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania  
na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji 
rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  
uzupełniającego    

 
II. Zarządzenia Nr 5 /2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia  

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych  publicz-
nych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych, 
w województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 2016/2017 

 

1. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym  
  wynosi 200 w tym: 
 
 a) maksymalnie 100 punktów - za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku  

nauki w gimnazjum - 0,2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym  
z zakresów:  

 
 języka polskiego, 
 historii i wiedzy o społeczeństwie, 
 matematyki, 
 przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), 
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. 

 
b)  maksymalnie 80 punktów - za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum w tym: 

 
 języka polskiego, 
 matematyki, 
 historii, 
 biologii.    

 
według zasady: 

celujący  - 20 punktów 
bardzo dobry - 16 punktów 
dobry  - 12 punktów 
dostateczny -   8 punktów 
dopuszczający -   2 punkty 

 
 

c) maksymalnie 20 punktów - za szczególne osiągnięcia ucznia: 
 
 
- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (pasek) – 5 punktów 
- szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe wymienione na świadectwie ukończenia 
  gimnazjum – 13 punktów (tab. 1) 
- aktywność społeczna (wolontariat) – 2 punkty 
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2. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmioto-
wych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim  
– zgodnie z listą ogłoszoną przez Kuratora Oświaty do końca lutego 2016r.  
 
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w danej szkole elektroniczny system rekrutacyjny  
umieszcza na liście przyjętych tych kandydatów, którzy uzyskali większą liczbę punktów od pozostałych  
aż do wyczerpania limitu miejsc. 
 

3. Szczególnymi osiągnięciami są dokonania i sukcesy kandydata wpisane na świadectwie ukończenia  
gimnazjum oraz zawarte w dołączonych dokumentach (jeżeli dostarczone są kopie tych dokumentów  
– wymagane jest ich potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” przez dyrektora gimnazjum).  

 
 

Punkty przyznaje się za:  
tab. 1        

L.p. Szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie 
Liczba 

punktów 

Ponadwojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratorów Oświaty na podstawie  
porozumień  

 

1.  Finalista konkursu przedmiotowego 10 

2.  Laureat konkursu tematycznego lub konkursu interdyscyplinarnego 7 

3.  Finalista konkursu tematycznego lub konkursu interdyscyplinarnego 5 

Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolskie - artystyczne  

1.  Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych rocznym planem nauczania szk. art. 10 

2.  Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych rocznym planem nauczania szk. art. 4 

3.  Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych rocznym planem nauczania szk. art. 3 

Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez KO  

1.  Finalista konkursów przedmiotowych   (dwóch lub więcej)  10 

2.  Finalista konkursu przedmiotowego  7 

3.  Laureat konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych   (dwóch lub więcej) 7 

4.  Finalista konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych   (dwóch lub więcej) 5 

5.  Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego   5 

6.  Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego   3 

Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy lub turnieje wiedzy artystycznej  

1.  Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej)  objętych rocznym plan. naucz. szk. art. 10 

2.  Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych rocznym plan. naucz. szk. art. 7 

3.  Laureat turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych rocznym planem nauczania szk. art. 7 

4.  Finalista turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych rocznym planem nauczania szk. art. 5 

5.  Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych rocznym plan. naucz. szk. art. 3 

6.  Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych rocznym plan. naucz. szk. art. 2 

Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez KO lub inne podmioty  
działające na terenie szkoły – wysokie miejsce na szczeblu 

 

1.  Międzynarodowym 4 

2.  Krajowym 3 

3.  Wojewódzkim 2 

4.  Powiatowym 1 
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4. Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjum przeprowadzone w roku szkolnym 2015/2016,   

których  organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty: 
 

˗ Konkurs Polonistyczny, 
˗ Konkurs Matematyczny,  
˗ Konkurs Chemiczny, 
˗ Konkurs Biologiczny, 
˗ Konkurs Geograficzny, 
˗ Konkurs Języka Angielskiego, 
˗ Konkurs Języka Niemieckiego, 
˗ Konkurs Fizyczny, 
˗ Konkurs Historyczny, 
˗ Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie. 

     5.  Konkursy przedmiotowe odbywają się na podstawie regulaminów opracowanych przez organizatorów  
- z zachowaniem wspólnych zasad: 

 
- są jednoetapowe, 
- polegają na rozwiązaniu zadań pisemnych, 
- tytuł laureata uzyskuje uczestnik, który uzyskał co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia, 
- finalistą konkursu przedmiotowego jest uczeń, który wziął udział w etapie wojewódzkim  

                         konkursu. 
 
 

 6.   WYKAZ KLAS PIERWSZYCH w roku szkolnym 2016/2017 ***  

 

 
 
 
  *    drugi język - niemiecki lub rosyjski, do wyboru przez uczniów 
 **   dodatkowo fizyka na poziomie rozszerzonym od klasy drugiej dla chętnych uczniów   
***  ostateczny wybór rozszerzeń po konsultacjach z uczniami klas I w II semestrze  
      roku szkolnego 2016/2017 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

L.p. Klasa 
Przedmioty z proponowanym 

rozszerzonym  
programem nauczania 

Języki 
 

1.  A Ogólna j. polski, j. angielski, biologia 
angielski,  

niemiecki/rosyjski * 

2.  B Biologiczno-chemiczna 
 

biologia, chemia**
 angielski, niemiecki 

3.  C Biologiczno-chemiczna biologia, chemia** angielski, niemiecki 

4.  E Ekonomiczna 
matematyka, geografia,  

j. angielski 
angielski, niemiecki 

5.  H Humanistyczna j. polski, historia, WOS angielski, niemiecki 

6.  M Matematyczno-informatyczna matematyka, fizyka, informatyka angielski, niemiecki 
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7.  TERMINARZ GIMNAZJALISTY 

 
 

25 kwietnia - 8 czerwca 2016r.  
do godz. 15

00
 

Rejestracja kandydata na stronie: nabory.eduportal.koszalin.pl  
i złożenie papierowej wersji wniosku do szkoły I wyboru z załącznikami: 
3 aktualne fotografie podpisane na odwrocie, opinię poradni  

psychologiczno-pedagogicznej (jeśli uczeń posiada) 

 
24 czerwca - 28 czerwca 2016r.  
 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  

o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie  

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego  

do 1 lipca 2016r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

8 lipca 2016r., godz. 15.00 
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej  

 

od 11 lipca 2016r. 
 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przed-

łożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty zdrowia. 

 26 lipca 2016r., godz. 15.00 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  
i nieprzyjętych do szkoły  

sierpień br.  

 
Spotkanie organizacyjne uczniów klas pierwszych z wychowawcą.  
Dokładny termin zostanie podany na stronie www.broniewski.edu.pl   
po 22 sierpnia br. 
 

 
 

 
 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 lutego 2016r. 

http://www.broniewski.edu.pl/

