Kryteria.
A. Oddziały ogólne.
Kryteria podstawowe do oddziałów ogólnych:
1.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie
zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Kryteria stosowane w przypadku większej liczby kandydatów spełniających
Wartość punktowa
kryteria podstawowe niż liczba miejsc:
max. 200 pkt
2.

1.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty:

max 100 pkt

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy
z zakresu:

2.

3.





j. polskiego,

35 pkt (100% x 0,35)

matematyki

35 pkt (100% x 0,35)






ocena: bardzo dobry

17 pkt

ocena: dobry

14 pkt

30 pkt (100% x 0,30)
języka obcego nowożytnego
b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów
rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu
Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych
max. 72 pkt
przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
18 pkt
 ocena: celujący

ocena: dostateczny

ocena: dopuszczający
Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:

8 pkt
2 pkt
max. 28 pkt

Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

7 pkt

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3 pkt

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, przy czym:

max. 18 pkt

A) zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów
oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne:



Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” edycja 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,2019/2020




tytuł laureata



tytuł laureata

7 pkt



tytuł finalisty

5 pkt

tytuł finalisty
 Ogólnopolski Konkurs Tematyczny Papież Słowianin –
Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana
Pawła II edycja 2017/2018

7 pkt
5 pkt

 Ogólnopolski Konkurs Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina
edycja 2017/2018



tytuł laureata

7 pkt



tytuł finalisty

5 pkt

B) zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe:



dwa lub więcej tytuły finalisty dolnośląskiego Konkursu
„zDolny Ślązaczek” edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, „zDolny Ślązak” edycja 2019/2020



tytuł finalisty Konkursu dolnośląskiego Konkursu „zDolny
Ślązaczek” edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, „zDolny Ślązak” edycja 2019/2020

10 pkt

7 pkt

C) zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły o zasięgu
zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia nr 14/2020 Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r.



krajowym

3 pkt




wojewódzkim

2 pkt

powiatowym

1 pkt

D) zawody sportowe organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
i inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z załącznikiem nr 4
do Zarządzenia nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia
26 lutego 2020 r. na szczeblu:






międzynarodowym

4 pkt

krajowym

3 pkt

wojewódzkim

2 pkt

powiatowym

1 pkt

UWAGA: W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w w/w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba możliwych do uzyskania
punktów wynosi 18.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, w pierwszej kolejności przyjmowani są:

1.

Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej kolejności), brane pod
uwagę łącznie:
1.

Wielodzietność rodziny kandydata.

2.

Niepełnosprawność kandydata.

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności:

1.

2.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 Nr 13, poz. 125 ze zm.)
Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz.U. z 2002 nr 13, poz. 125 ze zm.), posiadający także wymagane zaświadczenie
lekarskie.

B. Oddziały sportowe.
Kryteria podstawowe do oddziałów sportowych:
1.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2.

Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawniania danego
sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego
lekarza.

3.

Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego.

Pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, uzyskany na warunkach ustalonych przez polski związek
sportowy, właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe.
Kryteria stosowane w przypadku większej liczby kandydatów spełniających
Wartość punktowa
kryteria podstawowe niż liczba miejsc:
Maksymalną liczbę punktów
możliwą do uzyskania ustali
1.
Wynik próby sprawności fizycznej.
polski związek sportowy
właściwy dla danej dyscypliny
sportu.
Pozostałe kryteria (stosowane w przypadku uzyskania równorzędnych
Wartość punktowa
wyników po zastosowaniu kryteriów podstawowych):
max. 200 pkt
1.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty:
max 100 pkt
4.

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy
z zakresu:





j. polskiego,

35 pkt (100% x 0,35)

matematyki

35 pkt (100% x 0,35)

30 pkt (100% x 0,30)
języka obcego nowożytnego
b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów
rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu

2.

Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych
przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:







3.

max. 72 pkt

ocena: celujący

18 pkt

ocena: bardzo dobry

17 pkt

ocena: dobry

14 pkt

ocena: dostateczny

ocena: dopuszczający
Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:

8 pkt
2 pkt
max. 28 pkt

Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

7 pkt

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3 pkt

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, przy czym:

max. 18 pkt

A) zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów
oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne:



Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” edycja 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019:




tytuł laureata




tytuł laureata

7 pkt

tytuł finalisty

5 pkt

tytuł finalisty
 Ogólnopolski Konkurs Tematyczny Papież Słowianin –
Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana
Pawła II edycja 2017/2018

7 pkt
5 pkt

 Ogólnopolski Konkurs Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina
edycja 2017/2018




tytuł laureata

7 pkt

tytuł finalisty

5 pkt

B) zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe:



dwa lub więcej tytuły finalisty dolnośląskiego Konkursu
„zDolny Ślązaczek” edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, „zDolny Ślązak” edycja 2019/2020



tytuł finalisty Konkursu dolnośląskiego Konkursu „zDolny
Ślązaczek” edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, „zDolny Ślązak” edycja 2019/2020

10 pkt

7 pkt

C) zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły o zasięgu
według Załącznika nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. :


krajowym

3 pkt




wojewódzkim

2 pkt

powiatowym

1 pkt

D) zawody sportowe organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
i inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z załącznikiem nr 4
do Zarządzenia nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia
26 lutego 2020 r. na szczeblu:





międzynarodowym

4 pkt

krajowym

3 pkt

wojewódzkim

2 pkt



powiatowym

1 pkt

UWAGA: W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w w/w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba możliwych do uzyskania
punktów wynosi 18.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, w pierwszej kolejności przyjmowani są:
1.

Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej kolejności), brane pod
uwagę łącznie:
1.

Wielodzietność rodziny kandydata.

2.

Niepełnosprawność kandydata.

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności:

1.

2.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 Nr 13, poz. 125 ze zm.)
Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia
2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z
2002 nr 13, poz. 125 ze zm.), posiadający także wymagane zaświadczenie lekarskie.

C. Oddziały dwujęzyczne.
Kryteria podstawowe do oddziałów dwujęzycznych:
1.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych
przez radę pedagogiczną.
Kryteria stosowane w przypadku większej liczby kandydatów spełniających
Wartość punktowa
kryteria podstawowe niż liczba miejsc:
max. 240 pkt
1.
Wynik sprawdzianu kompetencji językowych
max 40 pkt
2

2.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty:

max 100 pkt

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy
z zakresu:




j. polskiego,

35 pkt (100% x 0,35)

matematyki

35 pkt (100% x 0,35)

3.

30 pkt (100% x 0,30)
 języka obcego nowożytnego
b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów
rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu
Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka
polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz
max. 72 pkt
z jednych obowiązkowych zajęć ustalonych przez dyrektora
danej szkoły:
18 pkt
 ocena: celujący






4.

ocena: bardzo dobry

17 pkt

ocena: dobry

14 pkt

ocena: dostateczny

ocena: dopuszczający
Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:

8 pkt
2 pkt
max. 28 pkt

Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

7 pkt

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3 pkt

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, przy czym:

max. 18 pkt

A) zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów
oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne:



Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” edycja 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019:




tytuł laureata



tytuł laureata

7 pkt



tytuł finalisty

5 pkt

tytuł finalisty
 Ogólnopolski Konkurs Tematyczny Papież Słowianin –
Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana
Pawła II edycja 2017/2018

7 pkt
5 pkt

 Ogólnopolski Konkurs Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina
edycja 2017/2018



tytuł laureata

7 pkt



tytuł finalisty

5 pkt

B) zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe:



dwa lub więcej tytuły finalisty dolnośląskiego Konkursu
„zDolny Ślązaczek” edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, „zDolny Ślązak” edycja 2019/2020



tytuł finalisty Konkursu dolnośląskiego Konkursu „zDolny
Ślązaczek” edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, „zDolny Ślązak” edycja 2019/2020
C) zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły o zasięgu
według Załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r.

10 pkt

7 pkt



krajowym

3 pkt




wojewódzkim:

2 pkt

powiatowym:

1 pkt

D) zawody sportowe organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
i inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z załącznikiem nr 4
do Zarządzenia nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia
26 lutego 2020 r. na szczeblu:






międzynarodowym

4 pkt

krajowym

3 pkt

wojewódzkim

2 pkt

powiatowym

1 pkt

UWAGA: W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w w/w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba możliwych do uzyskania
punktów wynosi 18.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, w pierwszej kolejności przyjmowani są:
1.

Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej kolejności), brane pod
uwagę łącznie:
1.

Wielodzietność rodziny kandydata.

2.

Niepełnosprawność kandydata.

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności:

1.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), którzy
uzyskali także pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.
Warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych nie dotyczy laureata
lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania
w szkole lub oddziale, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.

D. Oddziały wstępne
Kryteria podstawowe do klasy wstępnej:
1.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych
przez radę pedagogiczną.
Kryteria stosowane w przypadku większej liczby kandydatów spełniających
Wartość punktowa
kryteria podstawowe niż liczba miejsc:
max. 240 pkt
1. Wynik testu predyspozycji językowych
max 40 pkt
2

2.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty:

max 100 pkt

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy
z zakresu:




j. polskiego,

35 pkt (100% x 0,35)

matematyki

35 pkt (100% x 0,35)

3.

30 pkt (100% x 0,30)
 języka obcego nowożytnego
b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów
rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu
Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka
polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz
max. 72 pkt
z jednych obowiązkowych zajęć ustalonych przez dyrektora
danej szkoły
18 pkt
 ocena: celujący






4.

ocena: bardzo dobry

17 pkt

ocena: dobry

14 pkt

ocena: dostateczny

ocena: dopuszczający
Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:

8 pkt
2 pkt
max. 28 pkt

Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

7 pkt

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3 pkt

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, przy czym:

max. 18 pkt

A) zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów
oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne:



Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” edycja 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2029/2020




tytuł laureata



tytuł laureata

7 pkt



tytuł finalisty

5 pkt

tytuł finalisty
 Ogólnopolski Konkurs Tematyczny Papież Słowianin –
Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana
Pawła II edycja 2017/2018

7 pkt
5 pkt

 Ogólnopolski Konkurs Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina
edycja 2017/2018



tytuł laureata

7 pkt



tytuł finalisty

5 pkt

B) zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe:



dwa lub więcej tytuły finalisty dolnośląskiego Konkursu
„zDolny Ślązaczek” edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, „zDolny Ślązak” edycja 2019/2020



tytuł finalisty Konkursu dolnośląskiego Konkursu „zDolny
Ślązaczek” edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019,”zDolny Ślązak” edycja 2019/2020
C) zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły o zasięgu:
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z
dnia 26 lutego 2020 r.

10 pkt

7 pkt



krajowym

3 pkt.




wojewódzkim:

2 pkt.

powiatowym:

1 pkt.

D) zawody sportowe organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
i inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z załącznikiem nr 4
do Zarządzenia nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia
26 lutego 2020 r. na szczeblu:






międzynarodowym

4 pkt.

krajowym

3 pkt.

wojewódzkim

2 pkt.

powiatowym

1 pkt

UWAGA: W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w
w/w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba możliwych do uzyskania
punktów wynosi 18.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, w pierwszej kolejności przyjmowani są:
1.

Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej kolejności), brane
pod uwagę łącznie:
1.

Wielodzietność rodziny kandydata.

2.

Niepełnosprawność kandydata.

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności:

1.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), którzy
uzyskali także pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.
Warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych nie dotyczy laureata
lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania
w szkole lub oddziale, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.

