ZARZĄDZENIE NR 8
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok
szkolny 2014/2015 do publicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 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. Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok
szkolny 2014/2015 do publicznych gimnazjów:
1) od
3 marca (poniedziałek) do 16 maja (piątek) składanie dokumentów
do wybranych szkół,
2) od 10 marca (poniedziałek) do 6 czerwca (piątek) przeprowadzenie sprawdzianu
uzdolnień kierunkowych oraz próby sprawności fizycznej dla zgłaszających się
do oddziałów, w których od kandydatów wymaga się szczególnych predyspozycji
lub umiejętności (np.: oddziały dwujęzyczne, klasy mistrzostwa sportowego, oddziały
lub klasy sportowe, klasy w szkołach artystycznych),
3) do 1 lipca (wtorek) do godz. 14.00 dostarczenie przez kandydata kopii świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,
4) do 3 lipca (czwartek) do godz. 14.00 ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,
5) do 7 lipca (poniedziałek) do godz. 14.00 podanie przez komisję rekrutacyjną
do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do szkoły; lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc; lista zawiera imiona
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia

§ 2 Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok
szkolny 2014/2015 do szkół ponadgimnazjalnych:
1) od 19 maja (poniedziałek) do 3 czerwca(wtorek) do godz.14.00 składanie
dokumentów do szkół ze wskazaniem wybranych oddziałów,
2) od 12 maja (poniedziałek) do 30 maja (piątek) do godz.14.00 przeprowadzenie
sprawdzianu
uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej
organizowanych dla kandydatów, od których wymaga się szczególnych predyspozycji
lub umiejętności (np.: oddziały dwujęzyczne, klasy mistrzostwa sportowego, oddziały
lub klasy sportowe, klasy w szkołach artystycznych),
3) do 1 lipca(wtorek) do godz.10.00 dostarczenie przez kandydata do wybranych szkół
poświadczonych przez dyrektora gimnazjum kopii świadectwa ukończenia
gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
4) do 4 lipca(piątek) do godz.14.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły przez dyrektora szkoły,
5) do 8 lipca (wtorek) do godz.14.00 złożenie przez kandydata oświadczenia woli
podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badania
do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
6) do 10 lipca (czwartek) do godz.14.00 podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
7) 11 lipca (piątek) do godz.14.00 przesłanie przez dyrektorów szkół do Kuratorium
Oświaty w Olsztynie informacji o wolnych miejscach w oddziałach,
8) 14 lipca (poniedziałek) do godz.14.00 umieszczenie na stronie internetowej
KO informacji o liczbie wolnych miejsc w oddziałach,
9) przeprowadzenie dodatkowego postępowania uzupełniającego w szkołach, które
dysponują wolnymi miejscami:
11-14 sierpnia 2014 r. - I termin postępowania uzupełniającego:
25-29 sierpnia 2014 r. - II termin postępowania uzupełniającego:

§ 3 Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech
wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć
kandydata do szkół ponadgimnazjalnych:
Łąc
znie

Punktacja
max
punktów

1.

liczbowo określona ocena z języka polskiego x 3

2.

liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego
max
wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 3
punktów
(z wyłączeniem języka polskiego)

18

18

max 100
punktów

Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

3.

4.
5.

6.

7.

liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego
wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 3
(z wyłączeniem języka polskiego)
liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego
wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 3
(z wyłączeniem języka polskiego)
świadectwo z wyróżnieniem
konkursy przedmiotowe organizowane przez Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty – udział w finale
wojewódzkim
(punktowane maksymalnie dwa przedmioty 2 x 6 pkt.):
- języka polskiego,
- języka niemieckiego,
- języka rosyjskiego,
- języka francuskiego,
- języka angielskiego,
- geografii,
- chemii,
- fizyki,
- historii,
- matematyki,
- biologii,
- wiedzy o społeczeństwie
- do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa przedmioty: 2 x 6 punktów;

max
punktów

18

max
punktów

18

8 punktów

max 12 punkty

sposób punktowania innych osiągnięć kandydata:
a) sportowe:
- na szczeblu ogólnopolskim
- na szczeblu wojewódzkim
- na szczeblu powiatowym
b) artystyczne:
- na szczeblu ogólnopolskim
max
- na szczeblu wojewódzkim
punktów
- na szczeblu powiatowym
c) konkursy wiedzy:
- organizowane na szczeblu ogólnopolskim
- organizowane na szczeblu wojewódzkim
- na szczeblu powiatowym
d) aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska
szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu.

8

egzamin gimnazjalny:
a) „część humanistyczna”
- język polski (max 100%=20 pkt)
- historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt)
b) „część matematyczno-przyrodnicza”
- matematyka (max 100%=20 pkt)
- przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt)
c) „część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy”
(max 100%=20 pkt)

a). max
punktów

40

b). max
punktów

40

c). max
punktów

20

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
200

MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
w/z Marek Szter
Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty

max 100 punktów

9.

