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Zarządzenie Nr 17/2015                             

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 18.02.2015 r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko – pomorskim, w tym terminów składania 

dokumentów, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych  oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także 

sposobu punktowania innych osiągnięć kandydata 

Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia      
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw                             

(Dz. U. z 2014 r. poz.7 i 811)  

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznego 

gimnazjum i publicznej szkoły ponadgimnazjalnej określa się następujące terminy 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów: 

 

 

A. Gimnazja dla młodzieży                                                                                                                   

      

1.  

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjów 

ogólnodostępnych, niewymienionych w punkcie 2.  

od 27 kwietnia 2015 r. 

do 10 czerwca 2015 r. 

(środa) 

do godz. 15.00 

2.  

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjów dwu-

języcznych, oddziałów dwujęzycznych w  gimnazjach 

ogólnodostępnych, gimnazjów sportowych, gimnazjów 

mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych                     

w gimnazjach ogólnodostępnych.  

od 27 kwietnia 2015 r. 

do 15 maja 2015 r. 

(piątek) 

do godz. 15.00 

3.  

Przeprowadzenie odpowiednio sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych lub prób sprawności fizycznej dla kandy-

datów do szkół lub oddziałów wymienionych w punkcie 2. 

od 18 maja 

do 3 czerwca 2015 r. 

(środa) 

4.   

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej  

i zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej                        

o szczegółowych wynikach sprawdzianu oraz innych 

wymaganych dokumentów.  

do 29 czerwca 2015 r. 

(poniedziałek), 

do godz. 15.00 

5.  
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do 

przyjęcia do gimnazjów 

1 lipca 2015 r. 

(środa) 

do godz. 15:00 

6.  

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danym gimnazjum 

przez kandydatów umieszczonych na listach 

zakwalifikowanych do przyjęcia do gimnazjów  

2 lipca 2015 r. 

(czwartek) 

do godz. 15:00 

7.  
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do gimnazjów, którym 

nie wyznaczono obwodu 

do 3 lipca 2015  r. 

(piątek)  

do godz. 15.00 

8.  
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do gimnazjów 

obwodowych 

do 7 lipca 2015 r. 

(wtorek)  

do godz. 15.00 
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B. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży: zasadnicze szkoły zawodowe, licea 

ogólnokształcące i technika 

1.  

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół 

ponadgimnazjalnych dla młodzieży (zasadniczych szkół 

zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników),  niewy-

mienionych w punkcie 2. 

od 25 maja 2015 r. 

do 22 czerwca 2015 r. 

(poniedziałek) 

do godz. 15.00 

2.  

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimna-

zjalnych dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych          

w szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, 

ponadgimnazjalnych szkół sportowych, ponadgimnazjal- 

nych szkół mistrzostwa sportowego, oddziałów 

sportowych w szkołach ponadgimnazjalnych ogólno- 

dostępnych oraz do szkół ponadgimnazjalnych lub 

oddziałów szkół ponadgimnazjalnych do których 

kandydaci zdają sprawdziany uzdolnień kierunkowych. 

od 27 kwietnia 2015 r. 

do 15 maja 2015 r. 

(piątek) 

do godz. 15.00 

3.  

Przeprowadzenie odpowiednio sprawdzianu predyspozycji 

językowych, prób sprawności fizycznej lub sprawdzianów 

uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do szkół lub 

oddziałów wymienionych w punkcie 2. 

od 18 maja  

do 3 czerwca  2015 r. 

(środa) 

4.  

Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych 

dokumentów.  

do 29 czerwca 2015 r. 

(poniedziałek) 

do godz. 15.00 

5.  
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

do szkół. 

do 2 lipca 2015  r. 

(czwartek) 

do godz. 15.00 

6.  

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez 

kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do 

przyjęcia do szkół.  

do 7 lipca  2015 r. 

(wtorek) 

do godz. 12.00 

7.  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół. 

8 lipca 2015 r.  

(środa), 

do godz. 12.00 

 

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznej szkoły 

ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. „d” i „e” ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ustala 

się – we współpracy z dyrektorami publicznych szkół ponadgimnazjalnych – następujący sposób 

przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz wyników egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, 

a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydata:  

 

L.p. 

Przedmioty/osiągnięcia 

przeliczane na punkty 

Maksymalna liczba 

punktów do 

uzyskania za 

osiągnięcia 

Punktacja 

1.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego              100 Maksymalna 

punktacja 

składowa 

Część humanistyczna  

 Język polski   20 

 Historia i wiedza o społeczeństwie  20 
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Cześć matematyczno-przyrodnicza  

 Matematyka   20 

 Przedmioty przyrodnicze (biologia, 

fizyka, chemia, geografia) 

 20 

Języki obce 

 Język obcy na poziomie podstawowym  20 

2. Oceny z zajęć edukacyjnych                64       Liczba punktów 

2.1.  Język polski                16       

 stopień celujący   16 

 stopień bardzo dobry  14 

 stopień dobry  11 

 stopień dostateczny    6 

 stopień dopuszczający  

 

   2 

2.2.Trzy zajęcia edukacyjne wskazane przez 

szkołę: (za każde wskazane zajęcia 

edukacyjne max 16 punktów)  

               48 Liczba punktów 

 stopień celujący   16 

 stopień bardzo dobry  13 

 stopień dobry  10 

 stopień dostateczny     5 

 stopień dopuszczający     2 

3.  Inne osiągnięcia kandydata 

wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum  

               36 Liczba punktów 

3.1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem                   6  

3.2. Osiągnięcia w konkursach i zawodach 

wiedzy, artystycznych, sportowych 

organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na 

szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkół 

               20 

(niezależnie od liczby 

osiągnięć) 

 

 uzyskanie w olimpiadach dla uczniów 

gimnazjów (przeprowadzonych w la- 

tach szkolnych 2012/2013-2013/2014) 

lub w konkursach przedmiotowych 

organizowanych przez  kuratora oświa-

ty lub w konkursach współorga-

nizowanych przez  kuratora oświaty 

tytułu finalisty,  

 15 

 uzyskanie w konkursach tematycznych 

oraz w innych konkursach 

współorganizowanych przez  kuratora 

oświaty tytułu laureata  

   5 

 uzyskanie w konkursach tematycznych 

oraz w innych konkursach współ-

organizowanych przez  kuratora oświa-

ty tytułu finalisty 

   3 
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3.3. Osiągnięcia w zawodach sportowych 

organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym  

4 
(niezależnie od liczby 

osiągnięć) 

 

 osiągnięcia na szczeblu krajowym lub 

międzynarodowym - uzyskanie 

wysokiego miejsca (I-III miejsce 

drużynowe, I-III miejsce indywidualne) 

   4 

 osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim  - 

uzyskanie wysokiego miejsca (I-III 

miejsce drużynowe, I-III miejsce 

indywidualne) 

   3  

 

 osiągnięcia na szczeblu powiatowym   - 

uzyskanie wysokiego miejsca (I miejsce 

drużynowe, I-III miejsce indywidualne) 

  

  2 

3.4. Osiągnięcia w zawodach wiedzy i 

artystycznych organizowanych co najmniej 

na szczeblu powiatowym 

                4 

(niezależnie od liczby 

osiągnięć) 

 

 osiągnięcia na szczeblu krajowym lub 

międzynarodowym - uzyskanie 

wysokiego miejsca (laureat, inny 

zwycięski tytuł, I-III miejsce) 

   4 

 osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim - 

uzyskanie wysokiego miejsca (laureat, 

inny zwycięski tytuł, I-III miejsce) 

   3  

 

 osiągnięcia na szczeblu powiatowym        

- uzyskanie wysokiego miejsca (laureat, 

inny zwycięski tytuł, I-III miejsce) 

 

 
  2 

3.5. Osiągnięcia w aktywności na rzecz 

innych ludzi w formie wolontariatu 

Wolontariat rozumiany jako działalność 

wykonywania ochotniczo i bez wynagro-

dzenia (np. aktywna współpraca  z domem 

dziecka, hospicjum, organizacjami charyta-

tywnymi itp.) na zasadach określonych 

w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działal-

ności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Działalność musi być udokumentowana 

i prowadzona przez co najmniej nieprzer-

wany okres 10 miesięcy.  

2 

 

                 2 

Uwagi do tabeli:  

 Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest 

równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego  

i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia. 

 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ustala (w punkcie 1) sposób przeliczania 

wyników z każdej części egzaminu gimnazjalnego podanego w procentach na 

punkty według następującej zasady: 1% = 0,2 pkt.  

 Suma składowych punktów za każde z podanych w punktach 1-3 osiągnięć nie 

może być większa od maksymalnej liczby punktów przydzielanych za dane 

osiągnięcie. W przypadku, gdy suma punktów składowych przekracza maksy-

malną liczbę punktów do uzyskania za osiągnięcie, kandydat otrzymuje maksy-

malną liczbę punktów. 
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§ 3. W przypadku, gdy uczeń został zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z danego 

zakresu lub danej części lub całości egzaminu gimnazjalnego przyznaje się następujące 

liczby punktów, uzależnione od ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

 Część humanistyczna, zakres wiedzy i umiejętności z języka polskiego 

Część matematyczno – przyrodnicza, zakres wiadomości  i umiejętności   

z matematyki  

Część trzecia, zakres wiedzy i umiejętności z języka obcego: 

Ocena na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka 

polskiego, matematyki i języka obcego: 

Liczba punktów 

 stopień celujący  20 

 stopień bardzo dobry 16 

 stopień dobry 12 

 stopień dostateczny   8 

 stopień dopuszczający    4 

Część humanistyczna, zakres wiedzy i umiejętności z historii i wiedzy o społeczeństwie  

Średnia ocen z historii i wiedzy o społeczeństwie na świadectwie 

ukończenia gimnazjum liczona z dokładnością do jednego 

miejsca po przecinku 

Liczba punktów 

 5,5 – 6,0 20 

 4,5 – 5,4 16 

 3,5 – 4,4 12 

 2,5 – 3,4   8 

 2,0 – 2,4   4 

Część matematyczno – przyrodnicza, zakres wiadomości  i umiejętności z biologii, 

chemii, geografii i  fizyki  

Średnia ocen z biologii, chemii, geografii i  fizyki na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, liczona z dokładnością 2 miejsc po 

przecinku: 

Liczba punktów 

 5,75 – 6,00 20 

 5,50 – 5,74 18 

 5,00 – 5,49 16 

 4,50 – 4,99 14 

 4,00 – 4,49 12 

 3,50 – 3,99 10 

 3,00 – 3,49 8 

 2,50 – 2,99 6 

 2,25 -  2,49 4 

 2,00 – 2,24 2 
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§ 4. Niezależnie od zasad określonych w § 2 i § 3, na podstawie art. 20d ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),               

w pierwszej kolejności do wybranej szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści 

ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych              

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie                         

z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 29 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów           

i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).  

§ 5. Załączniki do zarządzenia stanowią: 
1) Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w latach 

szkolnych 2012/2013- 2014/2015, których laureaci uzyskują prawo przyjęcia 

do dowolnie wybranego gimnazjum (Załącznik 1). 

2)  Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w latach szkolnych 2012/2013- 

2014/2015, których laureaci uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej 

szkoły ponadgimnazjalnej, a finaliści uzyskują 15 punktów w procesie 

rekrutacji (Załącznik 2). 

3) Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów 

współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla 

uczniów szkół podstawowych w latach szkolnych 2013/2014- 2014/2015, 

których laureaci uzyskują 5 punktów, a finaliści uzyskują 3 punkty w 

procesie rekrutacji (Załącznik 3). 

4) Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów 

współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla 

uczniów gimnazjów w latach szkolnych 2012/2013- 2014/2015, których 

laureaci uzyskują 5 punktów, a finaliści uzyskują 3 punkty w procesie 

rekrutacji (Załącznik 4). 

5) Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych                

na szczeblu co najmniej powiatowym, przez inne podmioty działające                  

na terenie szkoły dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 

2014/2015, których zwycięzcy w zależności od miejsca uzyskują od 2 do 4 

punktów (Załącznik 5). 

6) Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych               

na szczeblu co najmniej powiatowym, przez inne podmioty działające                

na terenie szkoły dla uczniów gimnazjów, w roku szkolnym 2014/2015, 

których zwycięzcy w zależności od miejsca uzyskują od 2 do 4 punktów              

(Załącznik 6). 

7) Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez 

polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia 

kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, 

w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji do 

szkół ponadgimnazjalnych (Załącznik 7).  

8) Wykaz olimpiad dla uczniów gimnazjów w latach szkolnych 2012/2013- 

2013/2014, których laureaci uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej 

szkoły ponadgimnazjalnej, a finaliści uzyskują 15 punktów w procesie 

rekrutacji (Załącznik 8). 

9) Wykaz olimpiad dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015, 

których laureaci i finaliści uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej 

szkoły ponadgimnazjalnej (Załącznik 9). 
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§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Edukacji 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty  

w Bydgoszczy. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

Z up. Kujawsko-Pomorskiego 

Kuratora Oświaty 

 

Jolanta Metkowska 

Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji 


