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Informator 

Wkrótce rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne do szkół średnich na rok szkolny 

2021/2022. 

Jedną z ważnych informacji jest sposób obliczania punktów rekrutacyjnych podczas naboru do 

szkół średnich. Postanowiliśmy więc wyjść na przeciw wszystkim, którzy szukają takich 

danych a mają problem ze znalezieniem takiej informacji, prezentując poniżej w przejrzysty 

sposób zasady jakimi należy kierować się podczas obliczania punktów do szkół średnich. 

Egzamin ósmoklasisty 

język polski:  

max 100%=35 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,35 

matematyka:  

max 100%=35 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,35 

język obcy nowożytny: 

poziom podstawowy: max 100%=30 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,3 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA Z 

EGZAMINÓW: 100 PUNKTÓW 

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

język polski:  max 18 pkt 

 cel. - 18 pkt.,  

 bdb - 17 pkt.,  

 dobry - 14 pkt.,  

 dst. - 8 pkt.,  

 dopuszczający - 2 pkt. 

matematyka: max 18 pkt 

 cel. - 18 pkt.,  

 bdb - 17 pkt.,  

 dobry - 14 pkt.,  

 dst. - 8 pkt.,  

mailto:sekretariat@sp26.edu.pl


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. ANDRZEJA STRUGA 
ul. Ignacego Krasickiego 34, 30-503 Kraków tel.: +48 12 656-05-19, faks: +48 12 656-68-07 

e-mail: sekretariat@sp26.edu.pl  www.sp26.edu.pl 
 

 

 
 

 dopuszczający - 2 pkt. 

Ocena z trzeciego przedmiotu: max 18 pkt 

 cel. - 18 pkt.,  

 bdb - 17 pkt.,  

 dobry - 14 pkt.,  

 dst. - 8 pkt.,  

 dopuszczający - 2 pkt. 

Ocena z czwartego przedmiotu: max 18 pkt 

 cel. - 18 pkt.,  

 bdb - 17 pkt.,  

 dobry - 14 pkt.,  

 dst. - 8 pkt.,  

 dopuszczający - 2 pkt. 

Świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt 

Wolontariat 3 pkt 

Dodatkowe osiągnięcia:  max 18 pkt 

1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt 

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt 

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt 

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z 

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

 

 tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt 

 tytuł laureata z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej 4 pkt 

 tytuł finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt 

 
3 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 
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 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt., 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 

pkt., 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 

pkt., 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt., 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.; 

 

4 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi 

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

 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt., 

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt., 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 pkt., 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pk 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt., 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt.; 

 

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: 

 międzynarodowym - 4 pkt., 

 krajowym - 3 pkt., 

 wojewódzkim - 2 pkt., 

 powiatowym - 1 pkt.  

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZE 

ŚWIADECTWA: 100 PUNKTÓW 
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MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PODCZAS 

REKRUTACJI: 200 PUNKTÓW 

TERMINY REKRUTACJI 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

zostaną podane po ogłoszeniu przez CKE.  
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