
Załącznik nr 1 
Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wpisanych na świadectwie kandydata 

 

 Przyznane punkty → 1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty  5 punktów 6 punktów 

OSIĄGNIĘCIA 
SPORTOWE 

II-III miejsce 
w powiecie 

 

I miejsce 
w powiecie 

lub 
udział w etapie 
wojewódzkim 

I - III miejsce 
w województwie  

lub 
udział w etapie 
ogólnopolskim 

II – III ogólnopolski 
I miejsce 

ogólnopolski 

Reprezentowanie 
Polski  

w zawodach  
i konkursach,  

w których biorą udział 
reprezentacje 

narodowe 
OSIĄGNIĘCIA 
ARTYSTYCZNE 

II-III miejsce 
w etapie 

powiatowym 

I miejsce 
lub 

laureat konkursu 
powiatowego 

I - III miejsce  
lub 

laureat konkursu 
wojewódzkiego 

II - III miejsce  
lub 

finalista etapu 
ogólnopolskiego 

I miejsce 
lub 

laureat etapu 
ogólnopolskiego 

 
 

  Przyznane punkty → 1 punkt 2 punkty 3 punkty 

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA 
(w konkursach niewymienionych  

w decyzji MKO, organizowanych przez inne podmioty 
działające na terenie szkoły) 

I-III miejsce 
lub 

laureat konkursu 
powiatowego 

I - III miejsce lub 
laureat konkursu wojewódzkiego 

I –III miejsce 
lub 

laureat etapu ogólnopolskiego 

 

OSIĄGNIĘCIA W AKTYWNOŚCI NA RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 1 punkt 

OSIĄGNIĘCIA W AKTYWNOŚCI NA RZECZ INNYCH LUDZI (WOLONTARIAT, POŻYTEK PUBLICZNY) 3 punkty 

 

 

 

 

 



Lista dyscyplin sportu,  
których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadigmnazjalnych. 

 
Dyscypliny indywidualne:  
akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, 
gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, 
łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie - short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), 
pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo 
sportowe, szachy, szermierka, taekwon - do ITF, taekwon-do WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy styl 
klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo., żeglarstwo lodowe, modelarstwo kołowe. 
 
Gry zespołowe: 
baseball, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, psie 
zaprzęgi, rugby, unihokej. 
 
Uwaga. W przypadku, gdy dyscyplina sportu nie jest umieszczona w w/w załączniku, a absolwent gimnazjum legitymuje się odpowiednim dokumentem 
potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych, szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne decydują o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie 
rekrutacji. 


