
 

SZKOŁA ZAPEWNIA MIEJSCE WSZYSTKIM CHĘTNYM ABSOL-
WENTOM 

Postępowanie rekruta-
cyjne będzie prowa-
dzone w tym samym 

czasie, ale szkoła utwo-
rzy odrębne klasy  

dla absolwentów szkoły 
podstawowej i gimna-

zjum 

Za weryfikację wnio-
sków i ostateczne wy-
niki postępowania re-

krutacyjnego będzie 
odpowiadać komisja 

rekrutacyjna powoła-
na przez dyrektora 

szkoły. 

Kryteria rekrutacyj-
ne dla absolwentów 
szkoły podstawowej 
i gimnazjum będą ta-

kie same. 
 

Komisja rekrutacyjna 

prowadzi odrębnie po-

stępowanie rekrutacyjne 

dla absolwentów gimna-

zjum i odrębnie dla ab-

solwentów szkoły pod-

stawowej. 

 

Postępowania mają ta-

kie same ustawowe kry-

teria rekrutacyjne, ale 

inny sposób przelicza-

nia na punkty wyników 

egzaminu gimnazjalne-

go i egzaminu ósmokla-

sisty z uwagi na odręb-

ny zakres tych egzami-

nów. 

 

Laureaci konkursów 

przedmiotowych orga-

nizowanych przez kura-

tora oświaty oraz finali-

ści i laureaci olimpiad 

przedmiotowych orga-

nizowanych przez pod-

mioty wskazane w wy-

kazie MEN są przyjmo-

wani W PIERWSZEJ  

KOLEJNOŚCI 

KRYTERIA DLA  
ABSOLWENTÓW  

GIMNAZJÓW  

Maksymalna 

liczba punk-

tów
1 

KRYTERIA DLA AB-
SOLWENTÓW SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

Maksymalna 

liczba punk-

tów
1
 

Punkty za świadectwo 100 pkt Punkty za świadectwo 100 pkt 

aktywność na rzecz in-
nych ludzi 

3 pkt 
aktywność na rzecz in-

nych ludzi 
3 pkt 

świadectwo ukończenia 
gimnazjum z wyróżnie-

niem 
7 pkt 

świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej z 

wyróżnieniem 
7 pkt 

szczególne osiągnięcia 18 pkt szczególne osiągnięcia 18 pkt 

ocena z języka polskiego 
(za ocenę celującą) 

18 pkt 
ocena z języka polskiego 

(za ocenę celującą) 
18 pkt 

ocena z matematyki (za 
ocenę celującą) 

18 pkt 
ocena z matematyki (za 

ocenę celującą) 
18 pkt 

ocena z I przedmiotu (za 
ocenę celującą) 

18 pkt 
ocena z I przedmiotu (za 

ocenę celującą) 
18 pkt 

ocena z II przedmiotu (za 
ocenę celującą) 

18 pkt 
ocena z II przedmiotu (za 

ocenę celującą) 
18 pkt 

Punkty za egzamin gim-
nazjalny 

100 pkt 
Punkty za egzamin 

ósmoklasisty  
100 pkt 

wynik z języka polskiego 
100% x 0,2 

= 20 pkt 
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 

= 35 pkt 
wynik z historii i wiedzy 

o społeczeństwie 

100% x 0,2 
= 20 pkt wynik z matematyki 

100% x 0,35 
= 35 pkt 

wynik z matematyki 
100% x 0,2 

= 20 pkt 
wynik  z języka obcego 

nowożytnego 

100% x 0,30 
= 30 pkt 

wynik z przedmiotów 

przyrodniczych 

100% x 0,2 
= 20 pkt - - 

wynik z języka obcego 
nowożytnego na pozio-

mie podstawowym 

100% x 0,2 
= 20 pkt - - 

- - - - 
1
za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 

punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się 
po 2 punkty 
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TRZYLETNIE LICEUM  

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, dla młodzieży, na 

podbudowie programowej gimnazjum 

CZTEROLETNIE LICEUM  

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, dla młodzieży, na 

podbudowie programowej szkoły podsta-

wowej 
Klasa humanistyczna – przedmioty rozszerzo-

ne: język polski, historia, język angielski. 

Przedmiot uzupełniający: przyroda. Nauczany 

obowiązkowo język angielski, drugi język nie-

miecki lub włoski do wyboru. Perspektywy 

rozwoju zawodowego absolwenta: studia na 

kierunku filologia polska, filologia angielska, 

niemiecka lub włoska, historia, europeistyka, 

politologia, pedagogika, psychologia. 

 

Klasa matematyczno-fizyczna – przedmioty 

rozszerzone: fizyka, matematyka, język angiel-

ski. Przedmiot uzupełniający : historia i społe-

czeństwo. Nauczany obowiązkowo język an-

gielski, drugi język niemiecki lub włoski do 

wyboru. Perspektywy rozwoju zawodowego 

absolwenta: studia na kierunkach technicznych: 

architektura, matematyka, fizyka, informatyka. 

 
Klasa biologiczno-chemiczna z elementami 
kosmetologii – przedmioty rozszerzone: biolo-
gia, chemia, język angielski. Przedmiot uzupeł-
niający: dermatologia, chemia kosmetyczna, 
historia i społeczeństwo. Nauczany obowiąz-
kowo język angielski, drugi język niemiecki lub 
włoski do wyboru. Perspektywy rozwoju zawo-
dowego absolwenta: Studia na kierunkach: me-
dycznych, biologicznych, chemicznych, lekar-
skich, technologii chemicznych farmacji, ko-
smetologii. 
 

Klasa humanistyczna – przedmioty rozszerzone: 

język polski, historia, język angielski. Nauczany 

obowiązkowo język angielski, drugi język nie-

miecki lub włoski do wyboru. Perspektywy roz-

woju zawodowego absolwenta: studia na kierunku 

filologia polska, filologia angielska, niemiecka 

lub włoska, historia, europeistyka, politologia, 

pedagogika, psychologia. 

 

 

Klasa matematyczno-fizyczna – przedmioty roz-

szerzone: fizyka, matematyka, język angielski. 

Nauczany obowiązkowo język angielski, drugi 

język niemiecki lub włoski do wyboru. Perspek-

tywy rozwoju zawodowego absolwenta: studia na 

kierunkach technicznych: architektura, matematy-

ka, fizyka, informatyka. 

 
 

Klasa biologiczno-chemiczna z elementami ko-
smetologii – przedmioty rozszerzone: biologia, 
chemia, język angielski. Przedmiot uzupełniający: 
dermatologia, chemia kosmetyczna. Nauczany 
obowiązkowo język angielski, drugi język nie-
miecki lub włoski do wyboru. Perspektywy roz-
woju zawodowego absolwenta: Studia na kierun-
kach: medycznych, biologicznych, chemicznych, 
lekarskich, technologii chemicznych farmacji, 
kosmetologii. 
 

http://www.pceikz.pl/


 

CZTEROLETNIE TECHNIKUM, dla mło-

dzieży, na podbudowie programowej gimnazjum 

PIĘCIOLETNIE TECHNIKUM, dla młodzieży 

na podbudowie programowej szkoły podstawowej 
 

Technik pojazdów samochodowych – przedmioty 
rozszerzone: fizyka lub matematyka, informa-
tyka 
 

Technik ochrony środowiska – przedmioty roz-
szerzone: chemia, matematyka. 
 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji – przedmioty 
rozszerzone: matematyka, język angielski. 
 
Technik organizacji turystyki – przedmioty 
rozszerzone: geografia, język angielski (język 
niemiecki lub włoski do wyboru).

 
Technik mechanik – przedmioty rozszerzone: 
fizyka lub matematyka, informatyka. 
 
Technik programista – przedmioty rozszerzone: 
matematyka, informatyka. 

 

Technik teleinformatyk – przedmioty rozszerzo-

ne: fizyka lub matematyka, informatyka. 

 

Technik elektronik – przedmioty rozszerzone: 

fizyka lub matematyka, informatyka. 

 
Technik informatyk – przedmioty rozszerzone: 
fizyka lub  matematyka, informatyka. 
 
Technik handlowiec – przedmioty rozszerzone: 
geografia, język angielski (język niemiecki lub 
włoski do wyboru). 
 
Technik ekonomista – przedmioty rozszerzone: 
geografia, język angielski (język niemiecki lub 
włoski do wyboru). 

Technik rachunkowości – przedmioty rozszerzo-
ne: matematyka, informatyka. 
 

 

Technik pojazdów samochodowych – przedmioty 
rozszerzone: fizyka lub matematyka, informatyka 
 

 

Technik ochrony środowiska – przedmioty rozsze-
rzone: chemia, matematyka. 
 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji – przedmioty 
rozszerzone: matematyka, język angielski. 
 
Technik organizacji turystyki – przedmioty roz-
szerzone: geografia, język angielski (język nie-
miecki lub włoski do wyboru).

 
Technik mechanik – przedmioty rozszerzone:    
fizyka lub matematyka, informatyka. 
 
Technik programista – przedmioty rozszerzone: 
matematyka, informatyka. 

 

Technik teleinformatyk – przedmioty rozszerzone: 

fizyka lub matematyka, informatyka. 
 

Technik elektronik – przedmioty rozszerzone:   

fizyka lub matematyka, informatyka. 
 
Technik informatyk – przedmioty rozszerzone: 
fizyka lub matematyka, nformatyka. 
 
Technik handlowiec – przedmioty rozszerzone: 
geografia, język angielski (język niemiecki lub 
włoski do wyboru). 
 
Technik ekonomista – przedmioty rozszerzone: 
geografia, język angielski (język niemiecki lub 
włoski do wyboru). 
 
Technik rachunkowości – przedmioty rozszerzone: 
matematyka, informatyka. 
 

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rze-

czywiste warunki pracy, właściwe dla danego zawodu. Praktyki odbywać się mogą 

na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - 

3 letnia na podbudowie programowej gim-

nazjum 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - 

3 letnia na podbudowie programowej szkoły 

podstawowej 
 
Wielozawodowa - zajęcia teoretyczne za-
wodowe realizowane są w systemie kur-
sów, zajęcia praktyczne u pracodawcy w 
wybranych przez siebie firmach (dla mło-
docianych pracowników) 

 
Wielozawodowa - zajęcia teoretyczne za-
wodowe realizowane są w systemie kursów, 
zajęcia praktyczne u pracodawcy w wybra-
nych przez siebie firmach (dla młodocianych 
pracowników). 

 



 


