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Zarządzenie Nr 9 

Lubelskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 21-02- 2014r. 
 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 

2014/2015 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych                                   

w województwie lubelskim, 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) 

 
zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do publicznego gimnazjum i publicznej 

szkoły ponadgimnazjalnej województwa lubelskiego określa się następujące terminy 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów: 

 

1. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do gimnazjów: 

 

Lp. Czynności Terminy 

1.  Składanie wniosków  o przyjęcie do gimnazjum 

ogólnodostępnego. 
01 kwietnia 2014 r. - 30 maja 2014 r. 

2.  Sprawdzian uzdolnień kierunkowych lub próby 

sprawności fizycznej dla kandydatów  do 

oddziałów dwujęzycznych, szkół i oddziałów 

sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. 

od 22 kwietnia do 16 maja 2014 r. 

3.  Składanie przez kandydatów wymaganych 

dokumentów do gimnazjum. 
27 czerwca 2014 r. - 02 lipca 2014 r. 

4.  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do 

gimnazjum. 
07 lipca 2014 r., godz. 10.00 

 

 

2. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:  

Lp. Czynności Terminy 

1. 
Składanie wniosków do wybranych szkół 

19 maja 2014 r.  od godz. 8.00 – 

06 czerwca 2014 r. do godz. 15.00 

2. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych lub próby 

sprawności fizycznej dla kandydatów. 
od 09 czerwca do 11 czerwca 2014 r. 

3. Dokonywanie ewentualnych zmian w wyborze 

szkoły i oddziału. 

od 20 czerwca 2014 r.  od godz. 8.00 

do 24 czerwca 2014 r.  do godz. 15.00 

4. Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia 

gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów. 

27 czerwca 2014 r. od godz. 10.00 - 

01 lipca 2014 r. do godz. 12.00 

5. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do 

przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych 

(zapoznanie się z wynikami naboru). 
03 lipca 2014 r. do godz. 10.00 
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6. Potwierdzenie przez kandydatów woli 

podjęcia nauki w danej szkole poprzez 

dostarczenie oryginałów  

świadectwa ukończenia gimnazjum oraz 

oryginału zaświadczenia o wynikach  

egzaminu gimnazjalnego oraz innych  

wymaganych dokumentów.  
 

 
03 lipca 2014 r. od godz. 10.00 - 

 
      04 lipca 2014 r. do godz. 13.00 

7. Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły 

oraz liczby wolnych miejsc. 
07 lipca 2014 r. do godz. 10.00 

8. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej przez 

szkoły dysponujące wolnymi miejscami. 
07 lipca 2014 r. od godz. 8.00 - 

       09 lipca 2014 r. do godz. 12.00 

9. Publikacja list kandydatów przyjętych w rekrutacji 

uzupełniającej oraz liczby wolnych miejsc. 
 

09 lipca 2014 r. do godz. 12. 00 

§ 2. 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 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 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: 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży  może 

otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym: 
 

1)  100 punktów z egzaminu gimnazjalnego- wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone                  

w  skali procentowej dla zadań z zakresu: 

 z języka polskiego 

 z matematyki 

 z historii oraz wiedzy o społeczeństwie 

 z przedmiotów przyrodniczych: chemia , fizyka ,biologia, geografia 

 z języka obcego (poziom podstawowy) 

      będą mnożone przez 0,2 pkt. 

Przykład : uczeń uzyskał z egzaminu gimnazjalnego :  

język polski – 80% ; matematyka – 65%; historia i wos – 59%; przedmioty przyrodnicze- 70%; 

język obcy (poziom podstawy) – 96%  

po przeliczeniu według wzoru otrzymujemy : 

 

80 x 0,2+ 65 x 0,2+59 x 0,2 +70 x 0,2 + 96 x 0,2 = 16 +13 +11,8+ 14 + 19,2 = 74   

Liczba punktów rekrutacyjnych dla ucznia wynosi 74 pkt. 

 

2)          80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: 

a. 20 punktów – ocena: celujący,  

b. 18 punktów – ocena: bardzo dobry, 

c. 15 punktów – ocena: dobry, 

d. 8 punktów – ocena: dostateczny, 
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e. 2 punkty – ocena: dopuszczający;  

 

3) 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, zgodnie z zasadami: 

a) 4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 

b) maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co 

najmniej wojewódzkim, zgodnie z § 3 niniejszego zarządzenia.  

(1 konkurs - 4 pkt. , 2 konkursy - 8 pkt., 3 i więcej - 10 pkt.), 

c) maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie - 2 pkt, 2 i więcej - 4 pkt.)  z poniżej 

wskazanych osiągnięć: 

- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym, 

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach 

artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, 

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy 

lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, 

d) 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum 

osiągnięć: 

- działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu - aktywna współpraca             

z   domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi lub 

 - działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach 

samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych lub 

- udział w projekcie /programie dydaktyczno-wychowawczym o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia.   

                                                                          § 3. 
Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów 

gimnazjów, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych województwa 

lubelskiego: 

 

dotyczy tylko konkursów krasomówczych, które odbyły się do roku szkolnego 2012/2013. 

 

 

Konkursy organizowane przez Lubelskiego Kuratora 

Oświaty, których program obejmuje w całości lub 

poszerza treści podstawy programowej co najmniej 

jednego przedmiotu. 

Konkurs polonistyczny 

Konkurs języka angielskiego 

Konkurs języka niemieckiego 

Konkurs języka francuskiego 

Konkurs języka rosyjskiego 

Konkurs języka hiszpańskiego 

Konkurs języka polskiego - krasomówczy  

Konkurs historyczny 

Konkurs biologiczny 

Konkurs geograficzny 

Konkurs fizyczny 

Konkurs matematyczny 

Konkurs chemiczny 



4 
 

§ 4. 
 

Zobowiązuję dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z właściwymi przepisami                               

z uwzględnieniem ww. zasad. 

 
 

                                                                               § 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2014 roku. 

 

 

Kurator Oświaty w Lublinie 

 

                                                                                                           Krzysztof Babisz 

 


