
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

DOTYCZĄCE NABORU DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. J. KASPROWICZA  

W JELCZU –LASKOWICACH 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
  

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 60 z póź. zm).  

http:// prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000060 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U.2017 poz. 610). 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000610 

3. Zarządzenie Nr 3/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 

2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów 

ośmioletniej szkoły podstawowej do: - klas I publicznych czteroletnich liceów 

ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I 

stopnia. 

 klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, 

czteroletnich ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich 

technikach dwujęzycznych  

 i pięcioletnich technikach w oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr 

pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do 

publicznych szkół podstawowych dla dorosłych. 

 

 

 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/kuratorium/zarzadzenia-kuratorium/
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/kuratorium/zarzadzenia-kuratorium/


Rekrutacja do Zespołu Szkól im J. Kasprowicza w Jelczu -Laskowicach będzie 

prowadzona drogą elektroniczną 

Elektroniczną rekrutację nadzoruje Starostwo Powiatowe w Oławie. Szczegółowe zasady 

elektronicznej rekrutacji znajdują się na stronie  https://dolnoslaskie.edu.com.pl/ 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 

200 punktów rekrutacyjnych obliczonych według następujących zasad: 

 

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawionego w procentach z: 

  języka polskiego, 

 matematyki, mnoży się przez 0,35 

 języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 

Za wyniki z egzaminu ósmoklasisty kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów 

rekrutacyjnych, 

2. Punkty za świadectwo: 

2.1 Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

wskazanych przez dyrektora, a zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:   

  

Ocena Punkty rekrutacyjne 

celująca 18 

bardzo dobra 17 

dobra 14 

dostateczna 8 

dopuszczająca 2 

 

  

Przedmioty wskazane przez dyrektora do postępowania rekrutacyjnego do klas 

 z następującymi przedmiotami wiodącymi: 

- cykl 4 letni - LO  

- cykl 5 letni - technikum,  

- cykl 3 letni - branżowa szkoła I stopnia 

 

 

 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/


 czteroletnie liceum ogólnokształcące 
 

Klasa i przedmioty realizowane 

 w zakresie rozszerzonym  

Przedmioty 

uzupełniające 

Liczba 

ucznió

w 

Przedmioty 
brane pod 

uwagę podczas 
postępowania 
rekrutacyjnego 

Klasa o profilu europejsko-

wielokulturowym   

oddział realizuje autorski program: 

Sztuka wystąpień publicznych; 

 j. obce: j. angielski, j. niemiecki, 

przedmioty rozszerzone: geografia, język 

angielski 

 

- 15 

Język polski, 

matematyka, 

język angielski 

geografia 

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy: europeistyka, 

turystyka, filologia aktorstwo, stosunki międzynarodowe, politologia, 

geografia i inne. 

 

Klasa o profilu dietetyka  

oddział realizuje autorski program: 

Dietetyka i edukacja zdrowotna oraz 

Chemia w dietetyce; 

 j. obce: j. angielski, j. francuski – od 

podstaw / NOWOŚĆ!) 

przedmioty rozszerzone: biologia, język 

angielski 

 

- dietetyka i edukacja 

zdrowotna, 

 

 - chemia w dietetyce 

 

15 Język polski, 

matematyka, 

język angielski 

biologia 

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy: dietetyka, 

kosmetologia, biotechnologia, fizjoterapia, nauki humanistyczne, języki 

obce, politologia, etc. 

 

 

 

 

 



 pięcioletnie technikum 

 

Kierunki kształcenia- przedmioty 

realizowane w zakresie rozszerzonym 

Przedmioty, zajęcia 

dodatkowe 

Liczba 

uczniów 

Przedmioty brane 
pod uwagę 

podczas 
postępowania 
rekrutacyjnego 

Technik informatyk 

 j. obce: j. angielski, j. niemiecki, 

przedmioty rozszerzone: matematyka, 

język angielski, przedmioty informatyczne 

- 30 

Język polski, 

matematyka, 

język angielski 

informatyka 

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy: studia na wszystkich 

kierunkach Politechniki, wyższych uczelniach technicznych, etc. 

 

 

 trzyletnia szkoła branżowa I stopnia 

 

Zawód 
Liczba 

uczniów 

Przedmioty 
brane pod uwagę 

podczas 
postępowania 
rekrutacyjnego 

klasa wielozawodowa  

 j. obcy: j. angielski; praktyki u sprawdzonych partnerów 

Szkoły: Krzemiński, Brudnik, Kurtyka, Arcapol, Matunin, 

Instytut Mechaniki, Stelweld, Cri - Val, inni,  

kształcenie w zawodach: kucharz, fryzjer, cukiernik, piekarz, 

fotograf, sprzedawca, krawiec, dekarz, wędliniarz, szewc, ślusarz , 

murarz-tynkarz, stolarz, monter sieci instalacji urządzeń 

sanitarnych, inne 

30 

Język polski, 

matematyka, 

język angielski 

WOS 

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy:  

kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia i egzamin maturalny. 

 

klasa o profilu mechanicznym TOYOTA  

j. obcy: j. angielski; praktyki w TOYOTA Motor 

Manufacturing Poland Sp. z o.o.! 

kształcenie w zawodach o profilu mechanicznym: mechanik 

pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, 

operator maszyn i urządzeń odlewniczych !!!  

25 

Język polski, 

matematyka, 

język angielski 

fizyka 

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy: kształcenie w 

Branżowej Szkole II stopnia i egzamin maturalny, zatrudnienie w Toyota 

Motor Manufacturing  Poland Sp. z o. o. (dla najbardziej 

zaangażowanych uczniów!) 

 



 

Za oceny ze wskazanych przedmiotów kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty 

rekrutacyjne 

2.2. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów, 

2.3. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w 

tym: 

 za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

a w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty, 

 za zajęcie 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 ogólnopolskim - maksymalnie 18 

punktów. 

Za świadectwo kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych 

 


