
KRYTERIA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DLA KANDYDATÓW DO 

TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO SCI W SZCZECINIE  

 

1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje liczba uzyskanych w procesie rekrutacji punktów 

(oddział dwujęzyczny – max. 220 punktów, pozostałe oddziały – max. 200 punktów). 

 

2. Punkty za świadectwo (max. 100 punktów) 

a) Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny 

(max. 72 punkty). Za uzyskane oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

z wymienionych przedmiotów przyznaje się odpowiednio: 

 celujący: 18 punktów 

 bardzo dobry: 17 punktów 

 dobry: 14 punktów 

 dostateczny: 8 punktów 

 dopuszczający: 2 punkty 

b) Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.  

c) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie szkolnym przyznaje się 

3 punkty.  

d) Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się maksymalnie 18 punktów. 

Uwaga: Aby kandydat mógł otrzymać punkty za osiągnięcia, muszą one zostać wpisane na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć 
ucznia, gdzie powinny być odnotowane m.in.: 

- uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane 
co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół; 

- osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 
w formie wolontariatu 

 

3. Punkty za wyniki egzaminu ósmoklasisty (max. 100 punktów) 

a) Wynik egzaminu przedstawiony w procentach z przedmiotów: język polski, matematyka 

mnoży się przez 0,35 (max. 70 punktów). 

b) Wynik egzaminu przedstawiony w procentach z  języka obcego nowożytnego mnoży się 

przez 0,3 (max. 30 punktów). 

 



4. Punkty za sprawdzian kompetencji językowych - język angielski – dotyczy wyłącznie rekrutacji 

do oddziału dwujęzycznego (max. 10 punktów): 

a) Część I – język angielski: max. 5 punktów 

b) Część II – język angielski w programowaniu: max. 5 punktów 

Uwaga: Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego oraz laureaci 

konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim z przedmiotu język angielski, są 

zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w sprawdzianie. kompetencji językowych 

5. Przyjmowanie do szkoły kandydatów w pierwszej kolejności 

a) Uczeń szkoły podstawowej, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej / tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej kolejności do 

oddziałów:   

- Technik Programista (klasa IA),  

- Technik Informatyk, programowanie gier (klasa IB) 

 

b) Uczeń szkoły podstawowej, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej / tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej kolejności do 

oddziału: 

- Technik Programista, klasa dwujęzyczna (klasa IC) 

jeżeli uzyska pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego. 

Uwaga: Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego oraz laureaci 

konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim z przedmiotu język angielski, są 

zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w sprawdzianie. 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) , rozdział 6 pn. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek 

o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 

r., poz. 2431) 

 


