
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 

Aleja Jana Pawła II 25, 58-506 Jelenia Góra 

tel. 75 75 22 881, 75 75 22 882,   strona internetowa: zsoit.jgora.pl 

sekretariat dyrektora, e-mail: zsoit_jg@vp.pl 

sekretariat uczniowski, e-mail: zsoit_uczniowski@vp.pl 

___________________________________________________________________________

_____________________ 

Przedmioty rozszerzone w planowanych oddziałach: 

klasa artystyczno-lingwistyczna – język polski, historia i do wyboru: język angielski lub niemiecki 

klasa usportowiona - biologia, geografia i do wyboru: język angielski lub niemiecki 

klasa biologiczno-chemiczna - biologia, chemia i do wyboru: język angielski lub niemiecki 

klasa psychologiczna – język polski, biologia i do wyboru: język angielski lub niemiecki 

klasa matematyczno-geograficzna – geografia, matematyka i do wyboru: język angielski lub 

niemiecki 

technik analityk - chemia 

___________________________________________________________________________

____________________ 

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Liceum Ogólnokształcące. 

język polski, matematyka oraz dodatkowo: 

klasa artystyczno-lingwistyczna - historia, język obcy (najwyższa ocena) 

klasa usportowiona - biologia, wychowanie fizyczne 

klasa biologiczno-chemiczna - biologia, chemia 

klasa psychologiczna - biologia, wiedza o społeczeństwie 

klasa matematyczno-geograficzna – geografia, wiedza o społeczeństwie 

Technikum. 

język polski, matematyka oraz dodatkowo: 

technik analityk - chemia, biologia 

 ___________________________________________________________________________

______________________ 

WAŻNE: 

Nabór do szkół ponadpodstawowych w Mieście Jelenia Góra odbywa się w informatycznym 

systemie rekrutacji poprzez stronę > dolnoslaskie.edu.com.pl 



Uczeń zakłada jedno konto z wyborem szkół (max 3) i oddziałów (bez ograniczeń). 

Wygenerowany wniosek, należy wydrukować, podpisać (uczeń i rodzic/opiekun prawny) 

i złożyć tylko w szkole, której oddział widnieje jako 1. na liście wyboru. 

Kolejność wybranych szkół na liście jest dowolna, natomiast pozycja oddziału na 

utworzonej przez ucznia liście wyboru, wpływa na porządek kwalifikowania do konkretnej 

klasy. 

__________________________________________________________________________________________

_______ 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 

szkolny 2022/2023. 

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: 

1. wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka 

polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych 

przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

do danego oddziału tej szkoły; 

3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

5. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem 

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 

podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

6. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu. 

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych 

odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu: 

celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

  

Kryteria - egzamin ósmoklasisty 
wyniki z egzaminu 

ósmoklasisty w % 

punkty w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego (max) 100% x 0,35 = 35 pkt 

wynik z matematyki (max) 100% x 0,35 = 35 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego (max) 100% x 0,30 = 30 pkt 



max   100 pkt  

Kryteria - świadectwo 
punkty w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

ocena z języka polskiego (max) 18 pkt 

ocena z matematyki (max) 18 pkt 

ocena z I przedmiotu wybranego przez szkołę ponadpodstawową (max) 18 pkt 

ocena z II przedmiotu wybranego przez szkołę ponadpodstawową (max) 18 pkt 

aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego 3 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt 

szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (max) 18 pkt 

max 100 pkt  

Razem 200 pkt  

W procesie rekrutacji nie istnieją progi punktowe, gwarantujące dostanie się do danej 

szkoły. O tym, z jaką punktacją można było zakwalifikować się do poszczególnych 

oddziałów, uczniowie mogą dowiedzieć się dopiero po zakończeniu całego procesu rekrutacji. 

Wysokość punktacji wystarczającej do przyjęcia, zależy od ilości kandydatów do konkretnego 

oddziału. 

Szczegółowe informacje: 

https://www.jeleniagora.pl/sites/default/files/Zasady%20rekrutacji%20do%20szk%C3%B3%C5%82%20ponadpodstawowych%20na%2020

22-2023.doc.pdf 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/ 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001082/O/D20211082.pdf 

__________________________________ 
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