ZARZĄDZENIE NR 5
Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty
z dnia 1 lutego 2010 r.
w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, terminów składania
dokumentów oraz przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2010/2011

Na podstawie § 23 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sporu z dnia 20 lutego
2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zm.),
zwanego dalej „rozporządzeniem”, zarządzam, co następuje:
§1
Ustala się następujące terminy rekrutacji do gimnazjów oraz terminy składania dokumentów
do tych szkół:
1. Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum odbywać się będzie w dniach od 7
kwietnia do 31 maja 2010 r.
2. Kandydat do gimnazjum składa dokumenty (oryginał świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej) nie później niŜ do 28 czerwca 2010 r.
3. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum powinno nastąpić nie później niŜ do
2 lipca 2010 r.
4. Dodatkowa rekrutacja dla absolwentów, którzy przystąpili do sprawdzianu po klasie szóstej
odbędzie w późniejszym terminie tj. od 24 do 27 sierpnia 2010 r.
§2
Ustala się następujące terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz terminy składania
dokumentów do tych szkół:
1. Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjlnej odbywać się
będzie od dnia 7 kwietnia do 23 czerwca 2010 r.
2. Kandydat składa dokumenty (kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego) nie później niŜ do 29 czerwca 2010 r.
3. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych powinno nastąpić
nie później niŜ do 2 lipca 2010 r.
4. Kandydaci umieszczeni na listach osób przyjętych do szkół są obowiązani potwierdzić wolę
podjęcia nauki w danej szkole nie później niŜ do 6 lipca 2010 r. do godz. 14.00 poprzez
złoŜenie oryginałów dokumentów.
5. Ostateczne ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych powinno
nastąpić nie później niŜ do 7 lipca 2010 r. do godz. 12.00.
6. Kandydaci niezakwalifikowani do Ŝadnej ze szkół składają oryginały dokumentów do szkół
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dysponujących wolnymi miejscami nie później niŜ do 9 lipca 2010 r. do godz. 14. 00.
7. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół przeprowadzających dodatkową rekrutację
powinno nastąpić nie później niŜ do 16 lipca 2010 r do godz. 14.00.
8. Termin składania podań do dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego
i trzyletniego technikum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej ustala
się od 14 do 25 czerwca 2010 r. Ogłoszenie wyników naboru do tych szkół nastąpi w terminie
do 2 lipca 2010 r. do godz. 14 00.
9. Termin składania podań do szkół policealnych dla młodzieŜy oraz do szkół
ponadgimnazjalnych dla dorosłych ustala się od 14 czerwca do 20 sierpnia 2010 r. Ogłoszenie
wyników rekrutacji do tych szkół nastąpi w terminie do 25 sierpnia 2010 r.
§3
Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych
przedmiotów oraz sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych dla młodzieŜy:
1. O przejęciu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje suma punktów uzyskanych
za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ilość
punktów za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
oraz ilość punktów z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
o których mowa w odrębnych przepisach, a w przypadku kandydatów do oddziałów
dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych ilości punktów
uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
2. Punktację za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
oblicza się wg. zasady, Ŝe za kaŜdą z ocen wymienionych w pkt. 1 przyznaje się liczbę
punktów odpowiadającą tej ocenie wyraŜonej w skali liczbowej (od 2 do 6) pomnoŜoną przez
liczbę „3”.
(Przykład: ocena dostateczna 3 x 3 = 9)
3. Punktacja za szczególne osiągnięcia ucznia (nie mniej niŜ 28 pkt.):
1)
2)

ukończenie gimnazjum z wyróŜnieniem (nie mniej niŜ 8 pkt.),
osiągnięcia, które są szczególnymi osiągnięciami i zostały wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum (punktacja zgodnie z zapisem w statucie szkoły),
§4

1. Nie później niŜ do 16 kwietnia 2010 r. dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych zorganizują
punkty informacyjne, których zadaniem będzie udzielanie kandydatom informacji o kryteriach
naboru, ofercie edukacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania
rekrutacyjnego oraz w trakcie nauki, informacji o wybranym zawodzie (kierunku),
o moŜliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
2. Szkolne punkty rekrutacyjne prowadzą swoją działalność do zakończenia procesu rekrutacji.
3. Szkolne punkty informacyjne będą na bieŜąco przekazywać informację o wolnych miejscach,
w formie elektronicznej (zakładka na stronie internetowej szkoły), lub do właściwych
ze względu na swoje połoŜenie punktów informacyjnych w Kuratorium Oświaty w Olsztynie
lub Delegatur w Elblągu i Ełku.
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§5
1. Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół, w których wprowadzono elektroniczny
system wspomagania rekrutacji, obowiązują wytyczne ustalone przez organ wprowadzający
system.
2. Zasady i terminy rekrutacji opartej o elektroniczny system wspomagania nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami rozporządzenia oraz niniejszego zarządzenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia.
§6
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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