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 Kryteria. 

 
 
A. Oddziały ogólne. 

 

 

Kryteria podstawowe do oddziałów ogólnych 

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

2. 
W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie 
zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

Kryteria stosowane w przypadku większej liczby kandydatów spełniających 
kryteria podstawowe niż liczba miejsc 

Wartość punktowa  
max. 200 pkt 

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty: max 100 pkt 

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy 
z zakresu: 

 

 j. polskiego, 35 pkt (100%x 0,35) 

 matematyki 35 pkt (100%x0,35) 

 języka obcego nowożytnego 30 pkt (100%x0,30) 

b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów 
rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu 

2. Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych 
przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

max. 72 pkt 

 ocena: celujący 18 pkt 

 ocena: bardzo dobry 17 pkt 

 ocena: dobry 14 pkt 

 ocena: dostateczny 8 pkt 

 ocena: dopuszczający 2 pkt 

3. Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 
max. 28 pkt 

Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 7 pkt 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 
3 pkt 

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, przy czym: max. 18 pkt 

A) zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów 
oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne: 

 

 Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” edycja 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019: 

 

 tytuł laureata 7 pkt 

 tytuł finalisty 5 pkt 

B) zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe:  

 

 dwa lub więcej tytuły finalisty dolnośląskiego Konkursu 
„zDolny Ślązaczek” edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019: 

10 pkt 

 tytuł finalisty Konkursu dolnośląskiego Konkursu „zDolny 
Ślązaczek” edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019: 

7 pkt 
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C) zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły o zasięgu: 

 

 krajowym: 
 XXIV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy (miejsca 1-3- 

edycja 2017/2018) 
 Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Twórczości Agnieszki 

Osieckiej „BARDZO WIELKA WODA” (miejsca 1-3 - edycja 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, laureaci - 2018/2019) 

 Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd” (laureaci – 
edycja 2016/2017, 2018/2019, miejsca 1-3 - edycja 

2017/2018) 
 Przegląd Kultury Młodych PRZEKRĘT (miejsca 1-3 - edycja 

2016/2017, 2017/2018, laureaci – edycja 2018/2019) 
 Konkurs „Being… Agatha Christie” (laureaci – edycja 

2018/2019) 
 Ogólnopolski Konkurs Mag Słowa (laureaci – edycja 

2018/2019) 
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na plakat w nurcie Pop-art 

„Muzyczne Stany Zachwytu” (laureaci – edycja 2018/2019) 
 Ogólnopolski Konkurs Literacki na esej i opowiadanie twórcze 

inspirowane twórczością Fryderyka Chopina „Muzyczne Stany 
Zachwytu” (laureaci – edycja 2018/2019) 

 XIV Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności „Destination 
Imagination (laureaci – edycja 2018/2019) 

 XV Ogólnopolski Konkurs „Świat bez barier” (laureaci – edycja 
2018/2019) 

 XX Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Polskim 
Państwie Podziemnym „Armia Krajowa Siłą Zbrojną Polskiego 
Państwa Podziemnego” (laureaci – edycja 2018/2019) 

 Konkurs o Dolinie Baryczy „Zadbaj o KLIMAT” (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 Konkurs Literacki „Święta doroczne w Dolinie Baryczy w 
czasach młodości naszych babć, dziadków i współcześnie” 
(laureaci – edycja 2018/2019) 

 Ogólnopolski konkurs „Ojczyzna Polszczyzna” (laureaci – 
edycja 2015/2016) 

 IV Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny dla uczniów 
klas IV-VIII szkół podstawowych , kategoria kodowania  
w aplikacji SCRATCH  (laureaci – edycja 2018/2019) 

 XIX Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny dla 
uczniów klas szkół podstawowych klas VII i VIII  (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 Zawody „Omnibus z Doliny Baryczy” (laureaci – edycja 
2018/2019) 

 XXV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Jadę tramwajem, 
wrocławskim tramwajem (miejsca 1-3 - edycja 2018/2019) 

3 pkt 
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 wojewódzkim: 
 Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej (laureaci-

edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) 
 Dolnośląski Konkurs Plastyczny z okazji jubileuszu odzyskania 

przez Polskę niepodległości pn. „Sto lat dla Polski” (miejsca 1-
3 – edycja 2017/2018) 

 II Dolnośląski Konkurs Grafiki Komputerowej i Miniatury 
Plastycznej „W odcieniach bieli” (miejsce 1, trzy wyróżnienia 
– edycja 2016/2017)     

 III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Decydujący Moment” 
(miejsce 1, trzy wyróżnienia – edycja 2016/2017) 

 Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej (miejsca 1-3 
edycja 2017/2018) 

 Wojewódzki Konkurs Recytatorski (laureaci – edycja 
2018/2019) 

 Wojewódzki Konkurs Filmowo-Fotograficzny (laureaci - edycja 
2018/19) 

 Wojewódzki Konkurs Multimedialny (laureaci - edycja 
2016/2017, 2018/2019, miejsca 1-3 – edycja 2017/2018) 

 Wojewódzki Konkurs Literacki (laureaci - edycja 2016/2017, 
2018/2019, miejsca 1-3 – edycja 2017/2018) 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny (laureaci - edycja 2016/2017, 
2018/2019, miejsca 1-3 – edycja 2017/2018) 

 Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze 
ojców naszych” (miejsca 1-3 – edycja 2017/2018, laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 Regionalny Konkurs Chórów Akademia Chóralna – Śpiewająca 
Polska 2019 (laureaci – edycja 2018/2019) 

 Regionalny Konkurs Wolność – kocham i rozumiem (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski uczeń 
mistrzem mowy polskiej (laureaci – edycja 2018/2019) 

 Konkurs Historyczny „Losy Polaków na Wschodzie w latach 
1939 – 1956” (laureaci – edycja 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019) 

 Ogólnopolski konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 
(laureaci – edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019) 

 Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji „Białe noce” (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego „UNION JACK 
CONTEST+”  (laureaci – edycja 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019) 

 Konkurs „Znam historię polskich symboli narodowych” 
(miejsca 1-3 – edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) 

 Olimpiada Geograficzna (laureaci – edycja 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) 

 Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Dolnym Śląsku (laureaci – 
edycja 2016/2017, 2018/2019, miejsca 1-3 – edycja 
2017/2018) 

 Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody chemik 
eksperymentuje” (laureaci – 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019) 

 Konkurs Historyczny „Od Solidarności do Trzeciej 
Rzeczypospolitej” (miejsca 1-3 – edycja 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, laureaci – edycja 2018/2019) 

 Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska 
(laureaci – edycja 2017/2018, 2018/2019) 

 XIV Konkurs dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” 
o tytuł Mistrza Dolnego Śląska w Edukacji dla Bezpieczeństwa 
Ekologicznego o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(miejsca 1-3 w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja- 
edycja 2017/2018) 

 Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu Języka 
Niemieckiego – Lust auf Lesen? (finaliści etapu 
ogólnopolskiego – edycja 2018/2019) 

 Dolnośląski Konkurs Ekologiczny (XVIII edycja) – (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 

2 pkt 
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 powiatowym: 
 zawody wiedzy i artystyczne organizowane przez podmioty 

działające na terenie szkół (miejsca 1-3 lub laureaci, zgodnie 
z wykazem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 r.). 

1 pkt 

D) zawody sportowe** organizowane przez inne podmioty działające na terenie 
szkoły o zasięgu: 

 

 międzynarodowym: 

zawody sportowe organizowane przez światowe i europejskie federacje 
sportowe (miejsca 1-10) 

4 pkt 

 krajowym:  
zawody sportowe organizowane przez polskie związki sportowe 
(miejsca 1-5) 

3 pkt 

 wojewódzkim:  
 zawody sportowe organizowane przez polskie związki 

sportowe (miejsca 1-3); 
 zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek 

Sportowy (miejsca 1-3) 

2 pkt 

 powiatowym:  
 zawody sportowe organizowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego i gminne związki sportowe (miejsca 1-3) 
1 pkt 

 

E) zawody sportowe*** organizowane przez inne podmioty działające na 
terenie szkoły o zasięgu: 

 

 międzynarodowym: 
 zawody sportowe organizowane przez światowe i europejskie 

federacje sportowe (miejsca 1-50) 
4 pkt 

 krajowym:  
 zawody sportowe organizowane przez polskie związki 

sportowe oraz zawody sportowe organizowane przez Szkolny 
Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu (miejsca 1-20) 

3 pkt 

 wojewódzkim:  
 zawody sportowe organizowane przez polskie związki 

sportowe oraz zawody sportowe organizowane przez Szkolny 
Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu (miejsca 1-10) 

 zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek 
Sportowy (miejsca 1-6) 

2 pkt 

 powiatowym:  
 zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek 

Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu (miejsca 1-3) 

1 pkt 

UWAGA: W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie 

w w/w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba możliwych 
do uzyskania punktów wynosi 18. 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, w pierwszej kolejności przyjmowani są: 

1. 

Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia 
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej kolejności), brane 
pod uwagę łącznie: 

1. Wielodzietność rodziny kandydata. 

2. Niepełnosprawność kandydata. 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
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Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności. 

1. 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 
(Dz.U. z 2002 Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) 

 

2.  

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: laureaci lub finaliści 
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz 
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 nr 13, poz. 125  
z późn. zm.), posiadający także wymagane zaświadczenie lekarskie. 

* finaliści etapu krajowego rozumiani jako laureaci etapu wojewódzkiego 
 
** dyscypliny określone w Załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia  
20 lutego 2019 r.: zawody indywidualne i zespołowe w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017 (aerobik, 
akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, bieg na orientację, bieg przełajowy, gimnastyka, hokej, jeździectwo, 
judo, kajakarstwo, karate, kolarstwo, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo, 

narciarstwo, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, pływanie, pływanie 
synchroniczne, skoki do wody, snowboard, sporty motorowe, sporty saneczkowe, sporty wrotkarskie, streetball, 
strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, unihokej, 
wioślarstwo, zapasy, żeglarstwo. 
 
***uczestnicy zawodów określeni w Załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  
z dnia 20 lutego 2019 r.: Uczestnicy zawodów sportowych rozgrywanych w ramach Systemu Sportu 
Młodzieżowego koordynowanego przez polskie związki sportowe oraz uczestnicy zawodów sportowych 
wymienionych w Kalendarzu Imprez Szkolnego Związku Sportowego Dolny Śląsk we Wrocławiu w roku 
szkolnym 2017/2018, 2018/2019. 
 

-  

B. Oddziały sportowe.  
 

Kryteria podstawowe do oddziałów sportowych 

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

2. 
Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawniania danego 
sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego 
lekarza. 

3. Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego. 

4. 
Pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, uzyskany na warunkach ustalonych przez polski związek 
sportowy, właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe. 

Kryteria stosowane w przypadku większej liczby kandydatów spełniających 

kryteria podstawowe niż liczba miejsc 
Wartość punktowa 

1. Wynik próby sprawności fizycznej. 

Maksymalną liczbę punktów 
możliwą do uzyskania ustali 
polski związek sportowy 
właściwy dla danej 

dyscypliny sportu. 

Pozostałe kryteria (stosowane w przypadku uzyskania równorzędnych 
wyników po zastosowaniu kryteriów podstawowych) 

Wartość punktowa  
max. 200 pkt 

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty: max 100 pkt 

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy 
z zakresu: 

 

 j. polskiego, 35 pkt (100%x 0,35) 

 matematyki 35 pkt (100% x 0,35) 

 języka obcego nowożytnego 30 pkt (100%x0,3) 

b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów 
rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu 
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2. Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych 
przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

max. 72 pkt 

 ocena: celujący 18 pkt 

 ocena: bardzo dobry 17 pkt 

 ocena: dobry 14 pkt 

 ocena: dostateczny 8 pkt 

 ocena: dopuszczający 2 pkt 

3. Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 
max. 28 pkt 

Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 7 pkt 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 
3 pkt 

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, przy czym: max. 18 pkt 

A) zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów 
oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne: 

 

 Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” edycja 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019: 

 

 tytuł laureata 7 pkt 

 tytuł finalisty 5 pkt 

B) zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe:  

 

 dwa lub więcej tytuły finalisty dolnośląskiego Konkursu 
„zDolny Ślązaczek” edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019: 

10 pkt 

 tytuł finalisty Konkursu dolnośląskiego Konkursu „zDolny 
Ślązaczek” edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019: 

7 pkt 
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C) zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły o zasięgu: 

  krajowym: 
 XXIV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy (miejsca 1-3- 

edycja 2017/2018) 
 Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Twórczości Agnieszki 

Osieckiej „BARDZO WIELKA WODA” (miejsca 1-3 - edycja 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, laureaci - 2018/2019) 

 Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd” (laureaci – 
edycja 2016/2017, 2018/2019, miejsca 1-3 - edycja 
2017/2018) 

 Przegląd Kultury Młodych PRZEKRĘT (miejsca 1-3 - edycja 
2016/2017, 2017/2018, laureaci – edycja 2018/2019) 

 Konkurs „Being… Agatha Christie” (laureaci – edycja 
2018/2019) 

 Ogólnopolski Konkurs Mag Słowa (laureaci – edycja 
2018/2019) 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na plakat w nurcie Pop-art 
„Muzyczne Stany Zachwytu” (laureaci – edycja 2018/2019) 

 Ogólnopolski Konkurs Literacki na esej i opowiadanie twórcze 
inspirowane twórczością Fryderyka Chopina „Muzyczne Stany 
Zachwytu” (laureaci – edycja 2018/2019) 

 XIV Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności „Destination 

Imagination (laureaci – edycja 2018/2019) 
 XV Ogólnopolski Konkurs „Świat bez barier” (laureaci – edycja 

2018/2019) 
 XX Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Polskim 

Państwie Podziemnym „Armia Krajowa Siłą Zbrojną Polskiego 
Państwa Podziemnego” (laureaci – edycja 2018/2019) 

 Konkurs o Dolinie Baryczy „Zadbaj o KLIMAT” (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 Konkurs Literacki „Święta doroczne w Dolinie Baryczy w 
czasach młodości naszych babć, dziadków i współcześnie” 
(laureaci – edycja 2018/2019) 

 Ogólnopolski konkurs „Ojczyzna Polszczyzna” (laureaci – 
edycja 2015/2016) 

 IV Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny dla uczniów 
klas IV-VIII szkół podstawowych , kategoria kodowania  
w aplikacji SCRATCH  (laureaci – edycja 2018/2019) 

 XIX Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny dla 
uczniów klas szkół podstawowych klas VII i VIII  (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 Zawody „Omnibus z Doliny Baryczy” (laureaci – edycja 
2018/2019) 

 XXV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Jadę tramwajem, 
wrocławskim tramwajem (miejsca 1-3 - edycja 2018/2019) 

3 pkt 
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 wojewódzkim: 
 Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej (laureaci-

edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) 
 Dolnośląski Konkurs Plastyczny z okazji jubileuszu odzyskania 

przez Polskę niepodległości pn. „Sto lat dla Polski” (miejsca 1-
3 – edycja 2017/2018) 

 II Dolnośląski Konkurs Grafiki Komputerowej i Miniatury 
Plastycznej „W odcieniach bieli” (miejsce 1, trzy wyróżnienia 
– edycja 2016/2017)     

 III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Decydujący Moment” 
(miejsce 1, trzy wyróżnienia – edycja 2016/2017) 

 Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej (miejsca 1-3 
edycja 2017/2018) 

 Wojewódzki Konkurs Recytatorski (laureaci – edycja 
2018/2019) 

 Wojewódzki Konkurs Filmowo-Fotograficzny (laureaci - edycja 
2018/19) 

 Wojewódzki Konkurs Multimedialny (laureaci - edycja 
2016/2017, 2018/2019, miejsca 1-3 – edycja 2017/2018) 

 Wojewódzki Konkurs Literacki (laureaci - edycja 2016/2017, 
2018/2019, miejsca 1-3 – edycja 2017/2018) 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny (laureaci - edycja 2016/2017, 
2018/2019, miejsca 1-3 – edycja 2017/2018) 

 Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze 
ojców naszych” (miejsca 1-3 – edycja 2017/2018, laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 Regionalny Konkurs Chórów Akademia Chóralna – Śpiewająca 
Polska 2019 (laureaci – edycja 2018/2019) 

 Regionalny Konkurs Wolność – kocham i rozumiem (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski uczeń 
mistrzem mowy polskiej (laureaci – edycja 2018/2019) 

 Konkurs Historyczny „Losy Polaków na Wschodzie w latach 
1939 – 1956” (laureaci – edycja 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019) 

 Ogólnopolski konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 
(laureaci – edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019) 

 Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji „Białe noce” (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego „UNION JACK 
CONTEST+”  (laureaci – edycja 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019) 

 Konkurs „Znam historię polskich symboli narodowych” 
(miejsca 1-3 – edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) 

 Olimpiada Geograficzna (laureaci – edycja 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) 

 Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Dolnym Śląsku (laureaci – 
edycja 2016/2017, 2018/2019, miejsca 1-3 – edycja 
2017/2018) 

 Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody chemik 
eksperymentuje” (laureaci – 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019) 

 Konkurs Historyczny „Od Solidarności do Trzeciej 
Rzeczypospolitej” (miejsca 1-3 – edycja 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, laureaci – edycja 2018/2019) 

 Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska 
(laureaci – edycja 2017/2018, 2018/2019) 

 XIV Konkurs dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” 
o tytuł Mistrza Dolnego Śląska w Edukacji dla Bezpieczeństwa 
Ekologicznego o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(miejsca 1-3 w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja- 
edycja 2017/2018) 

 Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu Języka 
Niemieckiego – Lust auf Lesen? (finaliści etapu 
ogólnopolskiego – edycja 2018/2019) 

 Dolnośląski Konkurs Ekologiczny (XVIII edycja) – (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

2 pkt 
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 powiatowym: 
 zawody wiedzy i artystyczne organizowane przez podmioty 

działające na terenie szkół (miejsca 1-3 lub laureaci, zgodnie 
z wykazem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 r.). 

1 pkt 

D) zawody sportowe** organizowane przez inne podmioty działające na terenie 
szkoły o zasięgu: 

 

 międzynarodowym: 

 zawody sportowe organizowane przez światowe i europejskie 
federacje sportowe (miejsca 1-10) 

4 pkt 

 krajowym:  
 zawody sportowe organizowane przez polskie związki 

sportowe (miejsca 1-5) 
3 pkt 

 wojewódzkim:  
 zawody sportowe organizowane przez polskie związki 

sportowe (miejsca 1-3); 
 zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek 

Sportowy (miejsca 1-3) 

2 pkt 

 powiatowym:  
 zawody sportowe organizowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego i gminne związki sportowe (miejsca 1-3) 
1 pkt 

 

E) zawody sportowe*** organizowane przez inne podmioty działające na 
terenie szkoły o zasięgu: 

 

 międzynarodowym: 
 zawody sportowe organizowane przez światowe i europejskie 

federacje sportowe (miejsca 1-50) 
4 pkt 

 krajowym:  
 zawody sportowe organizowane przez polskie związki 

sportowe oraz zawody sportowe organizowane przez Szkolny 
Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu (miejsca 1-20) 

3 pkt 

 wojewódzkim:  
 zawody sportowe organizowane przez polskie związki 

sportowe oraz zawody sportowe organizowane przez Szkolny 
Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu (miejsca 1-10) 

 zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek 
Sportowy (miejsca 1-6) 

2 pkt 

 powiatowym:  
 zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek 

Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu (miejsca 1-3) 

1 pkt 

UWAGA: W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie 

w w/w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba możliwych 
do uzyskania punktów wynosi 18. 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, w pierwszej kolejności przyjmowani są: 

1. 

Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia 
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej kolejności), brane 
pod uwagę łącznie: 

1. Wielodzietność rodziny kandydata. 

2. Niepełnosprawność kandydata. 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
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Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności. 

1. 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 
(Dz.U. z 2002 Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) 

 

2.  

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: laureaci lub finaliści 
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz 
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 nr 13, poz. 125  
z późn. zm.), posiadający także wymagane zaświadczenie lekarskie. 

* finaliści etapu krajowego rozumiani jako laureaci etapu wojewódzkiego 
 
** dyscypliny określone w Załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 
lutego 2019 r.: zawody indywidualne i zespołowe w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017 (aerobik, akrobatyka 
sportowa, badminton, biathlon, bieg na orientację, bieg przełajowy, gimnastyka, hokej, jeździectwo, judo, 
kajakarstwo, karate, kolarstwo, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, 

piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, pływanie, pływanie synchroniczne, skoki do 
wody, snowboard, sporty motorowe, sporty saneczkowe, sporty wrotkarskie, streetball, strzelectwo sportowe, 
szachy, szermierka, taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, unihokej, wioślarstwo, zapasy, 
żeglarstwo. 
 
***uczestnicy zawodów określeni w Załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 
dnia 20 lutego 2019 r.: Uczestnicy zawodów sportowych rozgrywanych w ramach Systemu Sportu 
Młodzieżowego koordynowanego przez polskie związki sportowe oraz uczestnicy zawodów sportowych 
wymienionych w Kalendarzu Imprez Szkolnego Związku Sportowego Dolny Śląsk we Wrocławiu w roku 
szkolnym 2017/2018, 2018/2019. 
 

C. Oddziały dwujęzyczne. 
 

Kryteria podstawowe do oddziałów dwujęzycznych 

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

2 
Pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych 

przez radę pedagogiczną. 

Kryteria stosowane w przypadku większej liczby kandydatów spełniających 
kryteria podstawowe niż liczba miejsc 

Wartość punktowa  
max. 240 pkt 

1. Wynik sprawdzianu kompetencji językowych max 40 pkt 

2. 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty: max 100 pkt 

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy 
z zakresu: 

 

 j. polskiego, 35 pkt (100%x 0,35) 

 matematyki 35 pkt (100%x0,35) 

 języka obcego nowożytnego 30 pkt (100%x0,3) 

b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów 
rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu 

3. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka 

polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz 
z jednych obowiązkowych zajęć ustalonych przez dyrektora 

danej szkoły: 

max. 72 pkt 

 ocena: celujący 18 pkt 

 ocena: bardzo dobry 17 pkt 

 ocena: dobry 14 pkt 

 ocena: dostateczny 8 pkt 

 ocena: dopuszczający 2 pkt 

4. Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej: 

max. 28 pkt 
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Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 7 pkt 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

3 pkt 

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, przy czym: max. 18 pkt 

A) zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów 
oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne: 

 

 Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” edycja 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019: 

 

 tytuł laureata 7 pkt 

 tytuł finalisty 5 pkt 

B) zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe:  

 

 dwa lub więcej tytuły finalisty dolnośląskiego Konkursu 
„zDolny Ślązaczek” edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019: 

10 pkt 

 tytuł finalisty Konkursu dolnośląskiego Konkursu „zDolny 
Ślązaczek” edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019: 

7 pkt 

C) zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły o zasięgu: 
 

 krajowym: 
 XXIV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy (miejsca 1-3- 

edycja 2017/2018) 
 Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Twórczości Agnieszki 

Osieckiej „BARDZO WIELKA WODA” (miejsca 1-3 - edycja 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, laureaci - 2018/2019) 

 Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd” (laureaci – 
edycja 2016/2017, 2018/2019, miejsca 1-3 - edycja 
2017/2018) 

 Przegląd Kultury Młodych PRZEKRĘT (miejsca 1-3 - edycja 
2016/2017, 2017/2018, laureaci – edycja 2018/2019) 

 Konkurs „Being… Agatha Christie” (laureaci – edycja 
2018/2019) 

 Ogólnopolski Konkurs Mag Słowa (laureaci – edycja 
2018/2019) 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na plakat w nurcie Pop-art 
„Muzyczne Stany Zachwytu” (laureaci – edycja 2018/2019) 

 Ogólnopolski Konkurs Literacki na esej i opowiadanie twórcze 
inspirowane twórczością Fryderyka Chopina „Muzyczne Stany 
Zachwytu” (laureaci – edycja 2018/2019) 

 XIV Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności „Destination 
Imagination (laureaci – edycja 2018/2019) 

 XV Ogólnopolski Konkurs „Świat bez barier” (laureaci – edycja 
2018/2019) 

 XX Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Polskim 
Państwie Podziemnym „Armia Krajowa Siłą Zbrojną Polskiego 
Państwa Podziemnego” (laureaci – edycja 2018/2019) 

 Konkurs o Dolinie Baryczy „Zadbaj o KLIMAT” (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 Konkurs Literacki „Święta doroczne w Dolinie Baryczy w 
czasach młodości naszych babć, dziadków i współcześnie” 
(laureaci – edycja 2018/2019) 

 Ogólnopolski konkurs „Ojczyzna Polszczyzna” (laureaci – 
edycja 2015/2016) 

 IV Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny dla uczniów 
klas IV-VIII szkół podstawowych , kategoria kodowania  
w aplikacji SCRATCH  (laureaci – edycja 2018/2019) 

 XIX Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny dla 
uczniów klas szkół podstawowych klas VII i VIII  (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 Zawody „Omnibus z Doliny Baryczy” (laureaci – edycja 
2018/2019) 

 XXV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Jadę tramwajem, 
wrocławskim tramwajem (miejsca 1-3 - edycja 2018/2019) 

3 pkt 
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 wojewódzkim: 
 Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej (laureaci-

edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) 
 Dolnośląski Konkurs Plastyczny z okazji jubileuszu odzyskania 

przez Polskę niepodległości pn. „Sto lat dla Polski” (miejsca 1-
3 – edycja 2017/2018) 

 II Dolnośląski Konkurs Grafiki Komputerowej i Miniatury 
Plastycznej „W odcieniach bieli” (miejsce 1, trzy wyróżnienia 
– edycja 2016/2017)     

 III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Decydujący Moment” 
(miejsce 1, trzy wyróżnienia – edycja 2016/2017) 

 Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej (miejsca 1-3 
edycja 2017/2018) 

 Wojewódzki Konkurs Recytatorski (laureaci – edycja 
2018/2019) 

 Wojewódzki Konkurs Filmowo-Fotograficzny (laureaci - edycja 
2018/19) 

 Wojewódzki Konkurs Multimedialny (laureaci - edycja 
2016/2017, 2018/2019, miejsca 1-3 – edycja 2017/2018) 

 Wojewódzki Konkurs Literacki (laureaci - edycja 2016/2017, 
2018/2019, miejsca 1-3 – edycja 2017/2018) 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny (laureaci - edycja 2016/2017, 
2018/2019, miejsca 1-3 – edycja 2017/2018) 

 Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze 
ojców naszych” (miejsca 1-3 – edycja 2017/2018, laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 Regionalny Konkurs Chórów Akademia Chóralna – Śpiewająca 
Polska 2019 (laureaci – edycja 2018/2019) 

 Regionalny Konkurs Wolność – kocham i rozumiem (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski uczeń 
mistrzem mowy polskiej (laureaci – edycja 2018/2019) 

 Konkurs Historyczny „Losy Polaków na Wschodzie w latach 
1939 – 1956” (laureaci – edycja 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019) 

 Ogólnopolski konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 
(laureaci – edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019) 

 Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji „Białe noce” (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego „UNION JACK 
CONTEST+”  (laureaci – edycja 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019) 

 Konkurs „Znam historię polskich symboli narodowych” 
(miejsca 1-3 – edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) 

 Olimpiada Geograficzna (laureaci – edycja 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) 

 Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Dolnym Śląsku (laureaci – 
edycja 2016/2017, 2018/2019, miejsca 1-3 – edycja 
2017/2018) 

 Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody chemik 
eksperymentuje” (laureaci – 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019) 

 Konkurs Historyczny „Od Solidarności do Trzeciej 
Rzeczypospolitej” (miejsca 1-3 – edycja 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, laureaci – edycja 2018/2019) 

 Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska 
(laureaci – edycja 2017/2018, 2018/2019) 

 XIV Konkurs dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” 
o tytuł Mistrza Dolnego Śląska w Edukacji dla Bezpieczeństwa 
Ekologicznego o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(miejsca 1-3 w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja- 
edycja 2017/2018) 

 Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu Języka 
Niemieckiego – Lust auf Lesen? (finaliści etapu 
ogólnopolskiego – edycja 2018/2019) 

 Dolnośląski Konkurs Ekologiczny (XVIII edycja) – (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

2 pkt 
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 powiatowym: 
 zawody wiedzy i artystyczne organizowane przez podmioty 

działające na terenie szkół (miejsca 1-3 lub laureaci, zgodnie 
z wykazem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 r.). 

1 pkt 

D) zawody sportowe** organizowane przez inne podmioty działające na terenie 
szkoły o zasięgu: 

 

 międzynarodowym: 

 zawody sportowe organizowane przez światowe i europejskie 
federacje sportowe (miejsca 1-10) 

4 pkt 

 krajowym:  
 zawody sportowe organizowane przez polskie związki 

sportowe (miejsca 1-5) 
3 pkt 

 wojewódzkim:  
 zawody sportowe organizowane przez polskie związki 

sportowe (miejsca 1-3); 
 zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek 

Sportowy (miejsca 1-3) 

2 pkt 

 powiatowym:  
 zawody sportowe organizowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego i gminne związki sportowe (miejsca 1-3) 
1 pkt 

 

E) zawody sportowe*** organizowane przez inne podmioty działające na 
terenie szkoły o zasięgu: 

 

 międzynarodowym: 
 zawody sportowe organizowane przez światowe i europejskie 

federacje sportowe (miejsca 1-50) 
4 pkt 

 krajowym:  
 zawody sportowe organizowane przez polskie związki 

sportowe oraz zawody sportowe organizowane przez Szkolny 
Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu (miejsca 1-20) 

3 pkt 

 wojewódzkim:  
 zawody sportowe organizowane przez polskie związki 

sportowe oraz zawody sportowe organizowane przez Szkolny 
Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu (miejsca 1-10) 

 zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek 
Sportowy (miejsca 1-6) 

2 pkt 

 powiatowym:  
 zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek 

Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu (miejsca 1-3) 

1 pkt 

UWAGA: W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie 

w w/w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba możliwych 
do uzyskania punktów wynosi 18. 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, w pierwszej kolejności przyjmowani są: 

1. 

Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia 
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej kolejności), brane 
pod uwagę łącznie: 

1. 
Wielodzietność rodziny kandydata. 

2. 
Niepełnosprawność kandydata. 

3. 
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 

4. 
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 

5. 
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 

6. 
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 

7. 
Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
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Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności. 

1. 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 
(Dz.U. z 2002 Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), którzy uzyskali także pozytywny wynik 
sprawdzianu kompetencji językowych. 
 
Warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych nie 
dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego 
nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie 
do których ubiega się laureat lub finalista. 

* finaliści etapu krajowego rozumiani jako laureaci etapu wojewódzkiego 
 
** dyscypliny określone w Załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 
lutego 2019 r.: zawody indywidualne i zespołowe w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017 (aerobik, akrobatyka 
sportowa, badminton, biathlon, bieg na orientację, bieg przełajowy, gimnastyka, hokej, jeździectwo, judo, 
kajakarstwo, karate, kolarstwo, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, 
piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, pływanie, pływanie synchroniczne, skoki do 
wody, snowboard, sporty motorowe, sporty saneczkowe, sporty wrotkarskie, streetball, strzelectwo sportowe, 
szachy, szermierka, taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, unihokej, wioślarstwo, zapasy, 
żeglarstwo. 
 
***uczestnicy zawodów określeni w Załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 
dnia 20 lutego 2019 r.: Uczestnicy zawodów sportowych rozgrywanych w ramach Systemu Sportu 

Młodzieżowego koordynowanego przez polskie związki sportowe oraz uczestnicy zawodów sportowych 
wymienionych w Kalendarzu Imprez Szkolnego Związku Sportowego Dolny Śląsk we Wrocławiu w roku 
szkolnym 2017/2018, 2018/2019. 
 

D. Oddziały wstępne 
 

Kryteria podstawowe do klasy wstępnej 

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

2 
Pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji  językowych przeprowadzanego na warunkach 

ustalonych przez radę pedagogiczną. 

Kryteria stosowane w przypadku większej liczby kandydatów spełniających 
kryteria podstawowe niż liczba miejsc 

Wartość punktowa  
max. 240 pkt 

1. Wynik sprawdzianu predyspozycji językowych max 40 pkt 

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty: max 100 pkt 

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy 
z zakresu: 

 

 j. polskiego, 35 pkt (100%x 0,35) 

 matematyki 35 pkt (100%x0,35) 

 języka obcego nowożytnego 30 pkt (100%x0,3) 

b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów 
rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu 

3. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka 
polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz 

z jednych obowiązkowych zajęć ustalonych przez dyrektora 

danej szkoły 

max. 72 pkt 

 ocena: celujący 18 pkt 

 ocena: bardzo dobry 17 pkt 

 ocena: dobry 14 pkt 

 ocena: dostateczny 8 pkt 

 ocena: dopuszczający 2 pkt 

4. Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej: 

max. 28 pkt 
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Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 7 pkt 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

3 pkt 

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, przy czym: max. 18 pkt 

A) zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów 
oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne: 

 

 Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” edycja 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019: 

 

 tytuł laureata 7 pkt 

 tytuł finalisty 5 pkt 

B) zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe:  

 

 dwa lub więcej tytuły finalisty dolnośląskiego Konkursu 
„zDolny Ślązaczek” edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019: 

10 pkt 

 tytuł finalisty Konkursu dolnośląskiego Konkursu „zDolny 
Ślązaczek” edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019: 

7 pkt 

C) zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły o zasięgu: 
 

 krajowym: 
 XXIV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy (miejsca 1-3- 

edycja 2017/2018) 
 Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Twórczości Agnieszki 

Osieckiej „BARDZO WIELKA WODA” (miejsca 1-3 - edycja 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, laureaci - 2018/2019) 

 Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd” (laureaci – 
edycja 2016/2017, 2018/2019, miejsca 1-3 - edycja 
2017/2018) 

 Przegląd Kultury Młodych PRZEKRĘT (miejsca 1-3 - edycja 
2016/2017, 2017/2018, laureaci – edycja 2018/2019) 

 Konkurs „Being… Agatha Christie” (laureaci – edycja 
2018/2019) 

 Ogólnopolski Konkurs Mag Słowa (laureaci – edycja 
2018/2019) 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na plakat w nurcie Pop-art 
„Muzyczne Stany Zachwytu” (laureaci – edycja 2018/2019) 

 Ogólnopolski Konkurs Literacki na esej i opowiadanie twórcze 
inspirowane twórczością Fryderyka Chopina „Muzyczne Stany 
Zachwytu” (laureaci – edycja 2018/2019) 

 XIV Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności „Destination 
Imagination (laureaci – edycja 2018/2019) 

 XV Ogólnopolski Konkurs „Świat bez barier” (laureaci – edycja 
2018/2019) 

 XX Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Polskim 
Państwie Podziemnym „Armia Krajowa Siłą Zbrojną Polskiego 
Państwa Podziemnego” (laureaci – edycja 2018/2019) 

 Konkurs o Dolinie Baryczy „Zadbaj o KLIMAT” (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 Konkurs Literacki „Święta doroczne w Dolinie Baryczy w 
czasach młodości naszych babć, dziadków i współcześnie” 
(laureaci – edycja 2018/2019) 

 Ogólnopolski konkurs „Ojczyzna Polszczyzna” (laureaci – 
edycja 2015/2016) 

 IV Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny dla uczniów 
klas IV-VIII szkół podstawowych , kategoria kodowania  
w aplikacji SCRATCH  (laureaci – edycja 2018/2019) 

 XIX Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny dla 
uczniów klas szkół podstawowych klas VII i VIII  (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 Zawody „Omnibus z Doliny Baryczy” (laureaci – edycja 
2018/2019) 

 XXV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Jadę tramwajem, 
wrocławskim tramwajem (miejsca 1-3 - edycja 2018/2019) 

3 pkt 
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 wojewódzkim: 
 Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej (laureaci-

edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) 
 Dolnośląski Konkurs Plastyczny z okazji jubileuszu odzyskania 

przez Polskę niepodległości pn. „Sto lat dla Polski” (miejsca 1-
3 – edycja 2017/2018) 

 II Dolnośląski Konkurs Grafiki Komputerowej i Miniatury 
Plastycznej „W odcieniach bieli” (miejsce 1, trzy wyróżnienia 
– edycja 2016/2017)     

 III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Decydujący Moment” 
(miejsce 1, trzy wyróżnienia – edycja 2016/2017) 

 Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej (miejsca 1-3 
edycja 2017/2018) 

 Wojewódzki Konkurs Recytatorski (laureaci – edycja 
2018/2019) 

 Wojewódzki Konkurs Filmowo-Fotograficzny (laureaci - edycja 
2018/19) 

 Wojewódzki Konkurs Multimedialny (laureaci - edycja 
2016/2017, 2018/2019, miejsca 1-3 – edycja 2017/2018) 

 Wojewódzki Konkurs Literacki (laureaci - edycja 2016/2017, 
2018/2019, miejsca 1-3 – edycja 2017/2018) 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny (laureaci - edycja 2016/2017, 
2018/2019, miejsca 1-3 – edycja 2017/2018) 

 Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze 
ojców naszych” (miejsca 1-3 – edycja 2017/2018, laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 Regionalny Konkurs Chórów Akademia Chóralna – Śpiewająca 
Polska 2019 (laureaci – edycja 2018/2019) 

 Regionalny Konkurs Wolność – kocham i rozumiem (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski uczeń 
mistrzem mowy polskiej (laureaci – edycja 2018/2019) 

 Konkurs Historyczny „Losy Polaków na Wschodzie w latach 
1939 – 1956” (laureaci – edycja 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019) 

 Ogólnopolski konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 
(laureaci – edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019) 

 Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji „Białe noce” (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

 Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego „UNION JACK 
CONTEST+”  (laureaci – edycja 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019) 

 Konkurs „Znam historię polskich symboli narodowych” 
(miejsca 1-3 – edycja 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) 

 Olimpiada Geograficzna (laureaci – edycja 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) 

 Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Dolnym Śląsku (laureaci – 
edycja 2016/2017, 2018/2019, miejsca 1-3 – edycja 
2017/2018) 

 Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody chemik 
eksperymentuje” (laureaci – 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019) 

 Konkurs Historyczny „Od Solidarności do Trzeciej 
Rzeczypospolitej” (miejsca 1-3 – edycja 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, laureaci – edycja 2018/2019) 

 Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska 
(laureaci – edycja 2017/2018, 2018/2019) 

 XIV Konkurs dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” 
o tytuł Mistrza Dolnego Śląska w Edukacji dla Bezpieczeństwa 
Ekologicznego o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(miejsca 1-3 w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja- 
edycja 2017/2018) 

 Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu Języka 
Niemieckiego – Lust auf Lesen? (finaliści etapu 
ogólnopolskiego – edycja 2018/2019) 

 Dolnośląski Konkurs Ekologiczny (XVIII edycja) – (laureaci – 
edycja 2018/2019) 

2 pkt 
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 powiatowym: 
 zawody wiedzy i artystyczne organizowane przez podmioty 

działające na terenie szkół (miejsca 1-3 lub laureaci, zgodnie 
z wykazem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 r.). 

1 pkt 

D) zawody sportowe** organizowane przez inne podmioty działające na terenie 
szkoły o zasięgu: 

 

 międzynarodowym: 

 zawody sportowe organizowane przez światowe i europejskie 
federacje sportowe (miejsca 1-10) 

4 pkt 

 krajowym:  
 zawody sportowe organizowane przez polskie związki 

sportowe (miejsca 1-5) 
3 pkt 

 wojewódzkim:  
 zawody sportowe organizowane przez polskie związki 

sportowe (miejsca 1-3); 
 zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek 

Sportowy (miejsca 1-3) 

2 pkt 

 powiatowym:  
 zawody sportowe organizowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego i gminne związki sportowe (miejsca 1-3) 
1 pkt 

 

E) zawody sportowe*** organizowane przez inne podmioty działające na 
terenie szkoły o zasięgu: 

 

 międzynarodowym: 
 zawody sportowe organizowane przez światowe i europejskie 

federacje sportowe (miejsca 1-50) 
4 pkt 

 krajowym:  
 zawody sportowe organizowane przez polskie związki 

sportowe oraz zawody sportowe organizowane przez Szkolny 
Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu (miejsca 1-20) 

3 pkt 

 wojewódzkim:  
 zawody sportowe organizowane przez polskie związki 

sportowe oraz zawody sportowe organizowane przez Szkolny 
Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu (miejsca 1-10) 

 zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek 
Sportowy (miejsca 1-6) 

2 pkt 

 powiatowym:  
 zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek 

Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu (miejsca 1-3) 

1 pkt 

UWAGA: W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie 

w w/w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba możliwych 
do uzyskania punktów wynosi 18. 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, w pierwszej kolejności przyjmowani są: 

1. 

Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia 
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej kolejności), brane 
pod uwagę łącznie: 

1. Wielodzietność rodziny kandydata. 

2. Niepełnosprawność kandydata. 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
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Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności. 

1. 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 
(Dz.U. z 2002 Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), którzy uzyskali także pozytywny wynik 
sprawdzianu kompetencji językowych. 
 
Warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych nie 
dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego 
nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie 
do których ubiega się laureat lub finalista. 

* finaliści etapu krajowego rozumiani jako laureaci etapu wojewódzkiego 
 
** dyscypliny określone w Załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 
lutego 2019 r.: zawody indywidualne i zespołowe w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017 (aerobik, akrobatyka 
sportowa, badminton, biathlon, bieg na orientację, bieg przełajowy, gimnastyka, hokej, jeździectwo, judo, 
kajakarstwo, karate, kolarstwo, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, 
piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, pływanie, pływanie synchroniczne, skoki do 
wody, snowboard, sporty motorowe, sporty saneczkowe, sporty wrotkarskie, streetball, strzelectwo sportowe, 
szachy, szermierka, taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, unihokej, wioślarstwo, zapasy, 
żeglarstwo. 
 
***uczestnicy zawodów określeni w Załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 
dnia 20 lutego 2019 r.: Uczestnicy zawodów sportowych rozgrywanych w ramach Systemu Sportu 

Młodzieżowego koordynowanego przez polskie związki sportowe oraz uczestnicy zawodów sportowych 
wymienionych w Kalendarzu Imprez Szkolnego Związku Sportowego Dolny Śląsk we Wrocławiu w roku 
szkolnym 2017/2018, 2018/2019. 

 
 


