
PUNKTY za osiągnięcia

Pytania w kategorii: ile punktów za konkursy i inne osiągnięcia? Co się liczy, co nie?

Co do punktów przyznawanych w rekrutacji przez komisje rekrutacyjne, wszystkie szkoły 
obowiązuje wykaz z załączników 
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/15525,Wykaz-
zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2021-r.htmlC

Jak będą przyznawane punkty za wysokie miejsca w konkursach, w przypadku gdy: 
uczeń osiągnął wysokie miejsce w konkursie ogólnopolskim z tego samego przedmiotu 2 
lata z rzędu? Czy otrzyma punkty za oba te osiągnięcia? Co w sytuacji, jeśli osiągnął 
wysokie miejsce w kilku konkursach z tego samego przedmiotu w jednym roku, czy 
wszystkie konkursy będą punktowane? 
Co w przypadku wielu konkursów - czy jest jakaś zasada, która mówiłaby, że w przypadku
konkursów o tym samym zasięgu z tego samego przedmiotu w tym samym roku lub w 
różnych latach punkty zostaną naliczone tylko za jeden?
Jeśli konkursy mają ten sam zasięg, czyli np. są powiatowe i np. jest to ten sam konkurs 
matematyczny z nazwy, to liczymy raz , jeśli są na różnych poziomach, to bierzemy pod 
uwagę najwyżej punktowane, czyli np. o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Co w przypadku, gdy dziecko ma osiągnięcia w RÓŻNYCH konkursach z tego samego 
przedmiotu na tym samym poziomie (np. ogólnopolskim) w RÓŻNYCH latach? Czy liczy 
się tylko jeden z nich ? 
Jeśli konkurs np. matematyczny jest z tego samego zakresu i zasięgu np. krajowego dla 
klas 7-8, to liczony jest raz, ale jeśli jest np. junior i senior, to dwa razy, bo różne zakresy. 
Jeśli są różne nazwy konkursów, to też nie kasujemy, system zlicza oba.

Czy jak ktoś jest finalistą Olimpiady, to ma się pewność, że dostanie się do szkoły?
Nie każda Olimpiada w nazwie konkursu jest tą za 200 pkt, bywają takie za 3 lub 4. Jest 
zamknięta lista olimpiad za 200 pkt, zatem kandydaci z tytułem laureata i finalisty tych 
olimpiad dostają się poza rekrutacją (Załącznik nr 4 w Wykazie…). Są też laureaci 
konkursów kuratoryjnych przedmiotowych (też lista zamknięta) i oni też mają 200 pkt 
(Załącznik nr 3 w Wykazie…). Następna kategoria to konkursy tematyczne i 
interdyscyplinarne (też lista zamknięta; również Załącznik nr 3 w Wykazie…) za 5 lub 7 
pkt. I ostatnie tzw. inne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych, artystycznych 
organizowanych przez MKO i inne podmioty (Załącznik 1 i Załącznik 2 w Wykazie… w 
zależności od roku, w którym odbyły się te zawody). 

A co, jeśli będzie więcej finalistów i laureatów niż wolnych miejsc? Czy już wiadomo, 
według jakich kryteriów przyszli uczniowie zostaną wybrani?
Laureatów przydziela system. Komisja zatwierdza osiągnięcie za 200 punktów, ale też 
dbamy o to, by wpisać wszystkie inne osiągnięcia. Każda szkoła pierwszego wyboru musi
przyjąć wszystkich laureatów. My mamy zazwyczaj po kilka, czasami kilkanaście takich 
osób w każdej klasie.
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Czy jeśli mam osiągnięcia w różnych konkursach, wymienionych w Załącznikach nr 1 i 2, 
to czy punkty z tych konkursów sumują się na świadectwie? Czy jeśli to były np. konkursy
pływackie z różnych stylów i dystansów podczas tych samych zawodów, to czy takie 
punkty są brane pod uwagę w rekrutacji?
Czy w przypadku konkursów sportowych > pływanie<, jeśli zajęło się miejsca medalowe 
w trzech różnych poziomach tj, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, można 
wpisać na świadectwie wszystkie trzy osiągnięcia czy tylko najwyższy poziom 
ogólnopolski?
Punkty system dodaje do 18. Jeśli ta sama dyscyplina, to liczy się raz najwyższe 
osiągnięcie, jeśli różne dyscypliny, to się sumują, zawsze najwyższe w danej dyscyplinie 
(a różne style pływackie traktowane są jak różne dyscypliny).

Czy jeśli ma się osiągnięcia w konkursach z różnych przedmiotów o różnym zasięgu z 
różnych lat, to otrzyma się punkty za obydwa czy tylko za jeden?
Różne przedmioty to różne osiągnięcia. Sumują się, ale muszą być w załączniku 
kuratorium, na świadectwie i z zaznaczonym zdobytym miejscem (brane są pod uwagę 
trzy pierwsze miejsca)
www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/15525,Wykaz-
zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2021-r.html

Czy jeśli jestem laureatem konkursu kuratoryjnego z matematyki, to czy zostanę przyjęty 
do klasy mat-fiz-inf, niezależnie od liczby kandydatów? Prawdopodobnie będzie wiele 
osób jak ja, które będą chciały iść do Czackiego.
Laureaci są przyjmowani do Szkoły poza rekrutacją, w miarę możliwości do tego profilu, 
na którym najbardziej im zależy. Gdybyś jako laureat konkursu kuratoryjnego z 
matematyki chciał iść np. do biol-chemu, to też możesz być tam przyjęty.

Czy osiągnięcia sportowe są brane pod uwagę w rekrutacji, mowa o Mistrzostwach Polski
i wojewódzkich? Jeśli tak, to jakie?
Odsyłamy do wykazu. Od zeszłego roku w rekrutacji tylko takie osiągnięcia są brane pod 
uwagę, które są w załącznikach. Osiągnięcia sportowe są w kategorii "Inne osiągnięcia ...
organizowane przez MKO lub inne podmioty...." W zależności od roku, w którym się 
odbyły, sprawdza się określony załącznik (1 lub 2). Jeśli jest i jeśli zajęłaś miejsce 1 lub 2,
lub 3, to masz przydzielone punkty w zależności, czy były to zawody na szczeblu 
powiatowym, itp. Jeśli ta sama dyscyplina w zawodach uwzględnionych w załączniku, to 
punkty będą przyznane raz, za najwyższe osiągnięcie.
 https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/15525,Wykaz-
zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2021-r.htmlC
załącznik 1 lub załącznik 2

Czy punkty za osiągnięcia sportowe można sumować tzn. pływanie - poziom wojewódzki,
lekkoatletyka - poziom ogólnopolski?
Różne dyscypliny się sumują, ale najważniejsze, czy są w załączniku (należy sprawdzić 
po nazwie zawodów), bo można wpisywać tylko to, co jest w załącznikach. I wszystkie 
punktowane osiągnięcia powinny być na świadectwie, tylko wtedy się liczą. Przy opisach 
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skrótowych wymagamy skanu dyplomów, by można się było upewnić co do nazwy, roku i 
wysokiego miejsca.

Co uczeń musi mieć wpisane na świadectwie, aby dostać punkty za wolontariat? Czy 
mają Państwo określoną minimalną liczbę godzin w przypadku wolontariatu?
Wystarczy słowo wolontariat, ewentualnie można dodać, na czym polegał..

Podsumowując:

Konkursy na tym samym poziomie i z tego samego zakresu liczą się tylko raz. Ten sam 
konkurs, ale różne poziomy - liczy się najwyższe miejsce. Jeśli ten sam z nazwy konkurs, 
ale np. junior/ senior (tym samym dwa różne zakresy) – liczą się oba. Jeśli dwie różne 
nazwy np. konkursu matematycznego, to też liczą się oba (różni organizatorzy, różne 
zakresy). Najważniejsze, by były wymienione w stosownych załącznikach - jeśli ich nie 
ma, nie będą liczone, zostaną skasowane. I musi być wysokie miejsce, czyli 1, 2, lub 3.

Proponujemy Wszystkim kandydatom, którzy mają jakieś osiągnięcia, zapoznanie się z 
wykazem kuratorium i stosownymi załącznikami.
 https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/15525,Wykaz-
zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2021-r.htmlC

Trzeba też zadbać o wpisanie na świadectwo wszystkich tych osiągnięć, które są 
punktowane, a nie tych spoza załączników. Można stosować skróty, by więcej zmieścić, 
ale będą nam potrzebne kopie lub skany dyplomów, by zobaczyć pełną nazwę, rok, w 
którym się odbyły i czy zostało zdobyte miejsca 1, 2 lub 3.

Osiągnięcia mają różne kategorie. Są olimpiady, konkursy przedmiotowe/
tematyczne MKO, i zawody, organizowane przez inne podmioty. Zadaniem szkoły 
wpisującej osiągnięcia do systemu elektronicznej rekrutacji (a potem Komisji 
rekrutacyjnej) jest właściwe przyporządkowanie osiągnięcia do danej kategorii. Od tego 
zależy przydział punktów przez system.
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