O 11
REGULAMIN REKRUTACYJNY
DO
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Podstawa prawna:
1. Art.204 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 149, 155, 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/20182019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej
szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
(Dz.U. 2017 poz. 586).
3. Zarządzenie nr 6/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017 roku w spra-

wie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.
4. Zarządzenie Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku w
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych,
klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o
której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I
publicznych szkół policealnych.
5. Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych I Liceum
Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie.
2.

Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do Szkoły w trakcie roku szkolnego.

W tym przypadku decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje dyrektor Szkoły.
3.

Zapisy

Regulaminu

Rekrutacyjnego

do

I

Liceum

Ogólnokształcącego

w Dzierżoniowie, zwanego dalej „Regulaminem”, określają ogólne zasady przyjmowania
kandydatów do Szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj
dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.

zakres uprawnień

4. Rekrutacja do Szkoły prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych
miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor Szkoły. Informacja
umieszczana jest na stronie internetowej Szkoły. Informacja podawana jest do 28 lutego.
5. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu
informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach
przyjęcia kandydata. Komunikat jest publikowany na stronie internetowej Szkoły.
6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez
dyrektora Szkoły.
7. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
8. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą podań, w których wskazano I Liceum
Ogólnokształcące w Dzierżoniowie jako szkołę pierwszego wyboru.
§2
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – należy rozumieć I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie;
2) dyrektorze

–

należy

rozumieć

Dyrektora

I

Liceum

Ogólnokształcącego

w Dzierżoniowie ;
3) Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
4) kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w Regulaminie
Rekrutacyjnym;
5) liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali
zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we
właściwym czasie;
6) liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do
przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu
otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;

Rozdział II
Zasady rekrutacji
§3
1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
1) zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznego naboru;
2) dostarczenie do Szkoły przez kandydata wymaganej dokumentacji;
3) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
4) podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym
miejscu w siedzibie Szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
Szkoły;
5) postępowanie odwoławcze;
6) postępowanie

uzupełniające,

w

przypadku,

gdy

po

przeprowadzeniu

podstawowej rekrutacji Szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.
2. Rejestracja kandydatów do Szkoły odbywa się w formie elektronicznej. Gimnazjaliści
powinni założyć swoje konto na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl i zgodnie z zawartymi
tam instrukcjami dokonać wyboru szkoły (maksymalnie 3) i klasy (można wybrać dowolną
liczbę oddziałów w danej szkole). Szkoły gimnazjalne objęte elektronicznym systemem
naboru same zakładają konta swoim przyszłym absolwentom.
3. Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się na podstawie:
1) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim
roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu,
2) liczby punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia
gimnazjum, z języka polskiego i matematyki oraz odpowiednio z dwóch
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora
Szkoły (w zależności od wybranego profilu kształcenia):
a) klasa I a – historia, wiedza o społeczeństwie
b) klasa I b – język obcy nowożytny, fizyka
c) klasa I c – biologia, chemia
d) klasa I d – biologia, chemia
e) klasa I e – język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie

3) liczby punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie
ukończenia gimnazjum:
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b) osiągnięcia

w

zawodach

wiedzy,

artystycznych

i

sportowych

organizowanych przez kuratora oświaty,
c) stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza
w formie wolontariatu- aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum,
schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi,
d) wyróżniająca,
szkolnego,

udokumentowana

zwłaszcza

w

działalność

międzyszkolnych

na

rzecz

organach

środowiska
samorządów

młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych,
e) inne

szczególne

osiągnięcia

ucznia,

wymienione

w

świadectwie

ukończenia gimnazjum.
4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów. Suma punktów rekrutacyjnych
obliczana jest według zasad:
1) do 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu
języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów
przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii), języka obcego nowożytnego:
a) wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2;
2) do 72 punktów rekrutacyjnych za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum - punkty naliczane są z czterech
przedmiotów, określonych w § 3 ust.3, pkt.2 zgodnie z zasadą:
celujący

: 18 pkt

bardzo dobry

: 17 pkt

dobry

: 14 pkt

dostateczny

: 8 pkt

dopuszczający : 2 pkt
3) 7 punktów rekrutacyjnych za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
4) maksymalnie 18 punktów rekrutacyjnych za osiągnięcia w olimpiadach
i konkursach. Punktację za konkursy zawiera Załącznik nr 1 niniejszego
regulaminu.

Wykaz

zawodów

wiedzy,

artystycznych

i

sportowych,

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz
miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/2017 w
województwie dolnośląskim znajduje się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 6/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu
oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych
zawodach.
5) maksymalnie 3 punkty rekrutacyjne za inne osiągnięcia ucznia, w szczególności:
a) wzorowe zachowanie lub
b) stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w
formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum,
schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. lub
c) wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego,
zwłaszcza

w

międzyszkolnych

organach

samorządów

młodzieży,

samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.
5.

W

przypadkach

uczniów

zwolnionych

przez

Dyrektora

Okręgowej

Komisji

Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych
lub zdrowotnych, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii,
wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego,
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym- przyznaje się po 20 punktów;
b) bardzo dobrym- przyznaje się po 18 punktów;
c) dobrym- przyznaje się po 13 punktów;
d) dostatecznym- przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym- przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym- przyznaje się po 20 punktów;
b) bardzo dobrym- przyznaje się po 18 punktów;
c) dobrym- przyznaje się po 13 punktów;
d) dostatecznym- przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym- przyznaje się po 2 punkty
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym- przyznaje się po 20 punktów;
b) bardzo dobrym- przyznaje się po 18 punktów;
c) dobrym- przyznaje się po 13 punktów;
d) dostatecznym- przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym- przyznaje się po 2 punkty.
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym- przyznaje się 20 punktów;
b) bardzo dobrym- przyznaje się 18 punktów;
c) dobrym- przyznaje się 13 punktów;
d) dostatecznym- przyznaje się 8 punktów;
e) dopuszczającym- przyznaje się 2 punkty.
5) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu
gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w § 3 ust.5, oceny
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z
których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy
zwolnienie.
5) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na
świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w
stopniu:
a) celującym- przyznaje się 20 punktów;
b) bardzo dobrym- przyznaje się 18 punktów;
c) dobrym- przyznaje się po 13 punktów;
d) dostatecznym- przyznaje się 8 punktów;
e) dopuszczającym- przyznaje się 2 punkty.

6. Kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą przyjmuje się do klasy pierwszej
na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego
świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
7. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r.
w sprawie organizacji konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125, z późn.
zmianami) przyjmowani są w pierwszej kolejności niezależnie od kryteriów, o których mowa
w § 3 ust.3. Konkursami tymi są konkursy: polonistyczny, matematyczny, historyczny
z elementami wiedzy o społeczeństwie, biologiczny, geograficzny, fizyczny, chemiczny,
języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego występujące pod wspólną
nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, konkurs pod nazwą „Liga Naukowa – Dolnośląski
Konkurs

Gimnazjalistów”,

konkurs

matematyczny

„Olimpiada

Matematyczna

Gimnazjalistów”, konkurs informatyczny „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów”
konkurs języka angielskiego „Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów”.
8. Przy przyjmowaniu do Szkoły, w

przypadku równorzędnych wyników uzyskanych

w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
1) kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie
z DZ.U. 2004 nr 26 poz. 232§10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami),
2) kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy
o systemie oświaty:

wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność

kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność
obojga rodziców kandydata, niepełnoprawność rodzeństwa kandydata, samotne
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
9. Kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kolejności
przyjęć kandydatów. Kryterium szkolne: laureaci „Powiatowej Olimpiady Humanistycznej”
lub Powiatowego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej dla Gimnazjalistów „Darwin” dostają się
do Szkoły w pierwszej kolejności.

10. Kandydat składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia
gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które ukończył.
11. Kandydat składa podanie w terminie od 01.06.2017 do 21.06.2017 do godz. 15.00. W tym
czasie istnieje możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze szkoły i przeniesienia podania
do innej szkoły.
12. W terminie od 23.06.2017 do 27.06.2017 do godz. 15.00 kandydat do podania o przyjęcie
dołącza:
1) kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku
egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które
kandydat ukończył,
2) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, wydane przez właściwego kuratora
oświaty,
3) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym
publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu
ucznia z problemami zdrowotnymi,
a ponadto (jeśli dotyczy):
4) oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) o wielodzietności rodziny
kandydata,
5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność,

orzeczenie

o

niepełnosprawności

lub

o

stopniu

niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z
późn. zm.)
6) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata,
7) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzica lub rodziców kandydata,
8) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
9) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt
zgonu rodzica albo oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka lub
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

10) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
z 2013 r. poz. 135 ze zm.)
13. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust.12 pkt 2,3 oraz pkt 4-10 mogą być składane
w oryginale lub postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.
14. Składający oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 12 pkt 4 i 9 jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie

fałszywego

oświadczenia”.

Klauzula

ta

zastępuje

pouczenie

organu

o

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
15. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do
I Liceum Ogólnokształcącego nastąpi 07.07. 2017 r. o godz. 10.00
16. Kandydaci umieszczeni na listach uczniów zakwalifikowanych do Szkoły, są zobowiązani
złożyć oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty najpóźniej do 18.07.2017 r. do godz. 15.00.
Ostateczne ogłoszenie list kandydatów przyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego nastąpi
19.07.2017 r. o godzinie 11.00.
17. Osoby nieprzyjęte do I Liceum Ogólnokształcącego są zobowiązane do odbioru
złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
W przeciwnym wypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.
18. W przypadku niezakończenia rekrutacji w pierwszym terminie, przeprowadzona zostanie
rekrutacja uzupełniająca od 19.07.2017 do 31.08.2017 r.
19. Komisja Rekrutacyjna z prac kwalifikacyjnych sporządza protokół.
Rozdział III
Procedura odwoławcza
§4
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do Komisji
Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do Szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic/prawny opiekun kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
może wnieść do dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
Obowiązuje forma pisemna.
4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
Rozdział IV
Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe
§5
1.Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego
wprowadzeniu.
2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacyjnego
Punktacja za konkursy
1. Punkty za konkursy i zawody (maksymalnie 18 punktów rekrutacyjnych).
1) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt,
b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 pkt,
c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt;
2) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 10 pkt,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 4 pkt,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 3 pkt;
3) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt,

b)

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego- 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego- 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego- 7 pkt,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 3 pkt.
4) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 7 pkt,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 3 pkt,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 2 pkt.
5) Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym- 4 pkt,
b) krajowym- 3 pkt,
c) wojewódzkim- 2 pkt,
d) powiatowym- 1 pkt.

