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Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r.  Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz.996  ze zm.) w związku z art. 149 ust. 5, art.155 ust. 5, art. 

165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy  z dn. 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (dz. U. z 2017r. poz. 60  ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego 

na lata szkolne 2017-2018 – 2019-2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum  i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 

absolwentami dotychczasowego gimnazjum. 

3. Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów 

składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020 

 

 

Ogólne informacje: 

1. Rekrutację Kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły z 

wykorzystaniem systemu KSEON Optivum odrębnie dla absolwentów gimnazjum i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej. Wszystkie informacje i oferta 

edukacyjna są umieszczone na stronie internetowej www.opolskie.edu.com.pl/Kandydat,  na stronie szkolnej www.zseio.olesno.pl  i  na facebooku. 

2. Przewodniczącym Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej jest wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego. 

 

 

 

 

http://www.opolskie.edu.com.pl/Kandydat
http://www.zseio.olesno.pl/


Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie, ul. Powstańców Śląskich 4 

 

 

Szczegóły rekrutacji do SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 

 

1.Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania. 

2. Absolwenci Gimnazjów - kandydaci do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika mogą składać dokumenty do następujących klas 

pierwszych: 

a. trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego – klasy mundurowej 

b. czteroletniego Technikum Ekonomicznego 

c. czteroletniego Technikum Hotelarstwa 

d. czteroletniego Technikum Logistycznego 

e. czteroletniego Technikum Architektury Krajobrazu 

3. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole składając oryginały świadectw i zaświadczenia, o których 

mowa w punkcie 5. 

4. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie decydują kryteria 

uwzględniające: 

a. oceny z języka polskiego, matematyki  i dwóch  wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie naliczana jest liczba punktów z  następujących zajęć edukacyjnych: 

 Liceum Ogólnokształcące: język polski, matematyka,  wychowanie fizyczne, język obcy 

 Technikum Ekonomiczne: język polski, matematyka, geografia, informatyka 

 Technikum Hotelarstwa: język polski, matematyka, geografia, j. obcy 

 Technikum Architektury Krajobrazu: język polski, matematyka, biologia, plastyka 

 Technikum Logistyczne: język polski, matematyka, geografia, informatyka 

b. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie decydują kryteria uwzględniające 

przeliczanie na punkty wyników egzaminów gimnazjalnych: 

a. oceny z języka polskiego 

b. historii i wiedzy o społeczeństwie 
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c. matematyki 

d. przedmiotów przyrodniczych 

e. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym   

- mnoży się przez 0,2. 

f. języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym  - nie przelicza się. 

5. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których  mowa w art. 20f ust.2 pkt 2, art.20h ust. 6  i art 20j ust.2 pkt 3 ustawy, wymienionych na 

świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 18 punktów 

b. bardzo dobrym -  przyznaje się 17 punktów 

c. dobrym - przyznaje się 14 punktów 

d. dostatecznym - przyznaje się 8 punktów 

e. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty. 

6. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy,  przyznaje się 7 

punktów. 

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust.6 pkt 5 lit. a i art.20j ust 2 pkt 5 lit. a ustawy, za: 

1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadgimnazjalnym organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych 

porozumień: 

a. tytułu finalisty  konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - przyznaje się 7 punktów, 

c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego   - przyznaje się 5 punktów. 

2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, 

przeprowadzanymi zgodnie z z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy: 

a. tytułu finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b. tytułu laureata z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

c. tytułu finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 
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a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  - przyznaje się 10 punktów, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - przyznaje się 7 punktów, 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

d. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

f. tytułu finalisty tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty. 

4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust. 2 pkt 8  i art. 32a ust. 4 ustawy: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

– przyznaje się  10 punktów, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

– przyznaje się  7 punktów, 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

– przyznaje się  5 punktów, 

d. tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 

punktów, 

e. tytuł laureata turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 

punkty, 

f. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2  

punkty. 

5. 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 – przyznaje się 4 punkty, 

b. krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d. powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 
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6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie  z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w 

ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za 

najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 

punktów. 

7. W przypadku przeliczenia na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz  środowiska szkolnego, w szczególności w 

formie wolontariatu, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art.  20j pkt 5 li. B ustawy,  przyznaje się 3 punkty. 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza 

 się na punkty oceny  z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, 

wymienione na świadectwie gimnazjum, przy czym za uzyskanie z: 

1. Języka polskiego i matematyki oceny wyrażone 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 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 uzyskana po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2. 

3. biologii, chemii, fizyki  i geografii oceny wyrażone w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

c. dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 
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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 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. 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia  do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 

i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, 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. 

4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na 

podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymieniona 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 13 punktów, 

d. dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, 

e. dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 
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Szczegóły rekrutacji dla ABSOLWENTÓW  SZKOŁY   PODSTAWOWEJ 

 

1.Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania. 

2. Absolwenci Szkół Podstawowych - kandydaci do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika mogą składać dokumenty do 

następujących klas pierwszych: 

a. czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego – klasy mundurowej 

b. pięcioletniego Technikum Ekonomicznego 

c. pięcioletniego Technikum Hotelarstwa 

d. pięcioletniego Technikum Logistycznego 

e. pięcioletniego Technikum Architektury Krajobrazu 

3. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole składając oryginały świadectw i zaświadczenia, o których 

mowa w punkcie 5. 

4. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie decydują kryteria 

uwzględniające: 

a. oceny z języka polskiego, matematyki  i dwóch  wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie naliczana jest liczba punktów z  następujących zajęć edukacyjnych: 

 Liceum Ogólnokształcące: język polski, matematyka,  wychowanie fizyczne, język obcy 

 Technikum Ekonomiczne: język polski, matematyka, geografia, informatyka 

 Technikum Hotelarstwa: język polski, matematyka, geografia, j. obcy 

 Technikum Architektury Krajobrazu: język polski, matematyka, biologia, plastyka 

 Technikum Logistyczne: język polski, matematyka, geografia, informatyka 

b. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie decydują kryteria uwzględniające 

przeliczanie na punkty wyników egzaminów  ósmoklasisty: 

a. oceny z języka polskiego 

b. matematyki 
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c. języka obcego nowożytnego   

- mnoży się przez 0,3. 

5. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których  mowa w art. 20f ust.2 pkt 2, art.20h ust. 6  i art 20j ust.2 pkt 3 ustawy, wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 18 punktów 

b. bardzo dobrym -  przyznaje się 17 punktów 

c. dobrym - przyznaje się 14 punktów 

d. dostatecznym - przyznaje się 8 punktów 

e. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty. 

6. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy,  przyznaje 

się 7 punktów. 

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust.6 pkt 5 lit. a i art.20j ust 2 pkt 5 lit. a ustawy, za: 

1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadpodstawowym organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych 

porozumień: 

a. tytułu finalisty  konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - przyznaje się 7 punktów, 

c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego   - przyznaje się 5 punktów. 

2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, 

przeprowadzanymi zgodnie z z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy: 

a. tytułu finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b. tytułu laureata z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

c. tytułu finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  - przyznaje się 10 punktów, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - przyznaje się 7 punktów, 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 
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d. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

f. tytułu finalisty tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty. 

4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust. 2 pkt 8  i art. 32a ust. 4 ustawy: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

– przyznaje się  10 punktów, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

– przyznaje się  7 punktów, 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

– przyznaje się  5 punktów, 

d. tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7  

punktów, 

e. tytuł laureata turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 

punkty, 

f. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2  

punkty. 

5. 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 – przyznaje się 4 punkty, 

b. krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d. powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie  z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w 

ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za 

najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 
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punktów. 

7. W przypadku przeliczenia na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz  środowiska szkolnego, w szczególności w 

formie wolontariatu, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art.  20j pkt 5 li. B ustawy,  przyznaje się 3 punkty. 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza 

się na punkty oceny  z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, 

wymienione na świadectwie szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

5. Języka polskiego i matematyki oceny wyrażone w stopniu: 

f. celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

g. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

h. dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 

i. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

j. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty. 

6. Historii i wiedzy o społeczeństwie wyrażonej w stopniu: 

f. celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

g. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

h. dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 

i. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

j. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty. 

- oraz liczbę punktów uzyskana po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2. 

3. biologii, chemii, fizyki  i geografii oceny wyrażone w stopniu: 

f. celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

g. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

h. dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 

i. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

j. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty. 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4 
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4. Języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

f. celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

g. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

h. dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 

i. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

j. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty. 

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia  do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i 

art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć 

edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty  lub dana część egzaminu ósmoklasisty, których 

dotyczy zwolnienie. 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na 

podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymieniona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

przy czym za  uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

f. celującym – przyznaje się 20 punktów, 

g. bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów, 

h. dobrym - przyznaje się 13 punktów, 

i. dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, 

j. dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie dotyczy tegorocznych 

absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Ubiegłoroczni absolwenci są przyjmowani wg zasad rekrutacji uzupełniającej.     

2.Decyzje Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego. 

3. Do regulaminu dołącza się : 

a. załącznik nr 1.  Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego 

http://kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2019/01/zal_nr_1_1.pdf
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trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020 

b. załącznik nr 2.  Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020 

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13.02.2019r. 

http://kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2019/01/zal_nr_1_1.pdf
http://kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2019/01/zal_nr_2_1.pdf
http://kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2019/01/zal_nr_2_1.pdf

