Załącznik nr 2a
Punkty przyznawane w rekrutacji do ZSB nr 1 w Płocku w roku szkolnym 2019/2020
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego

max 40 punktów

max 40 punktów

max 20 punktów

max 100 punktów

Egzamin gimnazjalny (1% = 0,2 pkt):
a) część humanistyczna
 język polski (max 100% = 20 pkt)
 historia i wiedza o społeczeństwie (max 100% = 20 pkt)
b) część matematyczno –przyrodnicza
 matematyka (max 100% = 20 pkt)
 przedmioty przyrodnicze (max 100% = 20 pkt)
c) część z języka obcego nowożytnego
 poziom podstawowy (max 100% = 20 pkt)

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych

Sposób przeliczania ocen na punkty:
1) celujący – 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.
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
w szczególności uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty
albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez
inne podmioty działające na terenie szkoły.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne
osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych, o których mowa w ust.1, na tym samym szczeblu oraz
z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe
osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia
wynosi 18 punktów. (§ 6 rozporządzenia)

Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez
kandydata

7 punktów
max 18 punktów

3 punkty

200 punktów

max 100 punktów

Liczbowo określona ocena z języka polskiego i matematyki
max 36 punktów
Liczbowo określona ocena z dwóch wybranych przez ucznia
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie. max 36 punktów

