
  

Szanowni Państwo,   

 

nabór do Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy  

w Płocku prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego na stronie: 

https://gimnazja-plock.nabory.pl 

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty  

z użytkowaniem systemu, mogą skorzystać z pomocy w gimnazjum. 

     Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej 

ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – gimnazja, należy wpisać najpierw dane ucznia 

 i rodzica oraz adres zamieszkania. Po wypełnieniu powyższego i zapisaniu pojawi się 

komunikat wskazujący, które gimnazjum jest dla ucznia szkołą obwodową.  

    Dalsze działania będą zależały od tego, czy chcą Państwo dokonać zgłoszenia do 

gimnazjum obwodowego, czy też wziąć udział w rekrutacji na wolne miejsca, do innego niż 

obwodowe, gimnazjum na terenie Miasta Płocka. Kolejne kroki będą wskazane w systemie 

naborowym. 

Rodzice dokonują zgłoszenia w SYSTEMIE NABO od 11.04.2016 r. do 28.06.2016 r.  

i składają wydrukowane zgłoszenie w gimnazjum obwodowym. 

 

 

ZAPISY UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 8  

IM. ALEKSANDRA MACIESZY W PŁOCKU 

Rekrutacja do Gimnazjum nr 8 odbywać się będzie w oparciu o: 

 Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156), 

 Ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 z póź. zm. ), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 

sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych  

w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 

szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego, 

 Zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r.  

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  

i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok 

szkolny 2016/2017, 

 Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności  w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych 

gimnazjów na rok szkolny 2016/2017, 

 Statut Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy  

w Płocku. 

https://gimnazja-plock.nabory.pl/


HARMONOGRAM REKRUTACJI  DATA 

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
 

od 11.04.2016 r. do 28.06 2016 r.  
 

od 11.04.2016 r. do 10.05.2016 r. 
(do klasy sportowej  o profilu pływanie  i piłka 
siatkowa dziewcząt) 

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej do klas sportowych 
UWAGA! Na próbę sprawności należy przynieść aktualne orzeczenie 
lekarskie o zdolności do uprawiania pływania lub piłki siatkowej 

17 maja 2016 r. godz. 1500 

Ogłoszenie wyników próby sprawności fizycznej 19.05.2016 r. do godziny 15.00 
Lista będzie dostępna w sekretariacie szkoły.  

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń  
o wynikach sprawdzianu zewnętrznego 

od 24.06.2016 r. do 28.06.2016 r. 
w godz. 700 do 1500 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych 

15.07.2016 r. do godz. 1500 
Lista zostanie wywieszona w szkole na tablicy ogłoszeń. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  
i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały 
złożone w uzupełnieniu wniosku  o przyjęcie do gimnazjum 

18 -19.07.2016 r. do godz. 1500 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas 
pierwszych gimnazjum 

21.07.2016 r. do godz. 1500 
Lista zostanie wywieszona w szkole na tablicy ogłoszeń. 

Rekrutacja uzupełniająca 

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

22-29.07.2016 r. do godz. 1500 

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej do klasy sportowej 01-02.08.2016 r. 

Ogłoszenie wyników próby sprawności fizycznej 03.08.2016 r. do godziny1500 

Lista będzie dostępna w sekretariacie szkoły. 

Ogłoszenie listy  kandydatów zakwalifikowanych 
 i niezakwalifikowanych 

17.08.2016 r. do godz. 1500 
Lista zostanie wywieszona w szkole na tablicy ogłoszeń. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,  
o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku 

18 -19.08.2016 r. do godz. 1500 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
 do klas pierwszych gimnazjum 

22.08.2016 r. do godz. 1500 
Lista zostanie wywieszona w szkole na tablicy ogłoszeń. 

 
 
 
 
 
 
 



ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO GIMNAZJUM 
  
Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się uczniów posiadających świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej: 
1) urzędu absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie 

gimnazjum, 
2) na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - absolwentów sześcioletnich szkół 

podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w przypadkach, gdy 
gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami i w postępowaniu rekrutacyjnym  
i uzupełniającym uczeń uzyskał odpowiednią liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia 
do gimnazjum wg następujących kryteriów: 

I ETAP: 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
i uzupełniającym 

Punkty  
 

Wyniki sprawdzianu - wynik przedstawiony w procentach 
 z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części 
drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2 

maksymalnie 40 pkt 
 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 5 pkt 

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w tym: 

a. uzyskanie 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 konkursu przedmiotowego    
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 
(załącznik nr 1) 

maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania za wszystkie osiągnięcia - 13 pkt 

b. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,  
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 
w formie wolontariatu 

2 pkt 

Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej z trzech przedmiotów tj.: języka polskiego, 
matematyki, języka obcego 

 celujący – 8 pkt, 

 bardzo dobry – 6 pkt, 

 dobry – 2 pkt. 

Ocena zachowania  wzorowe - 6  pkt, 
 bardzo dobre - 5 pkt, 
 dobre – 4 pkt. 

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do danej szkoły  1 pkt 

 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka 

polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie:  

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=1#P1A378
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=1#P1A381
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4


z języka polskiego i matematyki oceny 
wyrażonej w stopniu:  
 

 celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, 

 dobrym - przyznaje się po 12 punktów, 

 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2; 
 

z języka obcego nowożytnego oceny 
wyrażonej w stopniu:  
 

 celującym - przyznaje się 20 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się 16 punktów, 

 dobrym - przyznaje się 12 punktów, 

 dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 
 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części 

sprawdzianu, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, 

w sposób określony powyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzana część sprawdzianu, której 

dotyczy zwolnienie.  

 
II ETAP: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 
kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty: 

 wielodzietność rodziny kandydata;  

 niepełnosprawność kandydata;  

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
  
3)  Do klasy pierwszej sportowej o profilu pływanie i piłka siatkowa dziewcząt, przyjmuje 

się kandydatów, którzy spełniają odpowiednio warunki: 
a. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim  

o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę  
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie  
z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu 
przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników 
pomiędzy 21. a 23. rokiem życia; 

b. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub 
oddziału; 

c. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych 
przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest 
prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale. 

 
I ETAP: w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba 
wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 
wyniki prób sprawności fizycznej. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=1#P1A378
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=1#P1A381
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4


 
II ETAP: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie są brane pod uwagę łącznie odpowiednio 
następujące kryteria: 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
 i uzupełniającym 

Punkty  
 

Wyniki sprawdzianu - wynik przedstawiony w procentach  
z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części 
drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2 

maksymalnie 40 pkt 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 5 pkt 

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w tym: 

a. uzyskanie 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 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim (załącznik nr 1) 

maksymalna liczba 
punktów możliwych do uzyskania 
 za wszystkie osiągnięcia - 13 pkt 

b. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na 
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu 

2 pkt 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka 

polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie:  

z języka polskiego i matematyki oceny 
wyrażonej w stopniu:  
 

 celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, 

 dobrym - przyznaje się po 12 punktów, 

 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2; 
 

z języka obcego nowożytnego oceny 
wyrażonej w stopniu:  
 

 celującym - przyznaje się 20 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się 16 punktów, 

 dobrym - przyznaje się 12 punktów, 

 dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 
 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części 

sprawdzianu, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, 

w sposób określony powyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzana część sprawdzianu, której 

dotyczy zwolnienie. 

  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=1#P1A378
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=1#P1A381
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=1#P1A378
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=1#P1A381
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4


III ETAP: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie są brane pod uwagę łącznie kryteria,  

o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty: 

 wielodzietność rodziny kandydata;  

 niepełnosprawność kandydata;  

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
 

4) Do oddziałów integracyjnych na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), 
przyjmowane są: 

a. dzieci posiadające orzeczenie, o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez 
Zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów; 

b. dzieci pełnosprawne. 
 

5) Rekrutacja do oddziałów klas pierwszych, w których planowane jest prowadzenie 
innowacji pedagogicznych odbywać się będzie na zasadzie powszechnej dostępności. 
 

6) Zgodnie z art. 20 d ustawy o systemie oświaty laureat konkursu przedmiotowego 
 o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie  
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, jest przyjmowany  
w pierwszej kolejności do  gimnazjum. 

 

7) Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów 

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu po klasie szóstej (oryginał lub 
poświadczona za zgodność z oryginałem kopia). 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub poświadczona za 
zgodność z oryginałem kopia). 

 
8) Zasady postępowania z danymi osobowymi 

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa o ochronie danych osobowych. 

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż 
do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 
rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie 
dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie 
zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 

9) Odwołania 

W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej Gimnazjum nr 8 rodzice/opiekunowie 
prawni kandydata, który nie został przyjęty, mają prawo złożyć wniosek do komisji 
rekrutacyjnej z prośbą o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. 
 



W ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku komisja rekrutacyjna ma obowiązek 
przedstawić pisemne uzasadnienie podjętej decyzji, w tym najniższą liczbę punktów 
uprawniającą do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat  
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia rodzice/opiekunowie prawni kandydata 
mają prawo złożyć pisemne odwołanie do dyrektora szkoły, który na rozpatrzenie 
odwołania ma 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

10) Postępowanie uzupełniające 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi 
miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające na tych samych 
zasadach jak w postępowaniu rekrutacyjnym.  

Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie 
rekrutacyjne. 

 

11) Obwód Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy  

w Płocku

Ulice: 
1. Antoniego Chruściela 
2. al. Armii Krajowej 
3. al. Jana Pawła II 
4. Bałtycka 
5. Basenowa 
6. Batalionu„Parasol” 
7. Batalionu „Zośka” 
8. Białowieska 
9. Bliska 
10. bł. bpa Leona 
Wetmańskiego 
11. Borowicka 
12. Boryszewska 
13. Botaniczna 
14. Brzoskwiniowa 
15. Cedrowa 
16. Chełmińska 
17. Chmielna 
18. Cisowa 
19. Czereśniowa 
20. Czerwonych Kosynierów 
21. Czwartaków 
22. Darniowa 
23. Drozdowa 
24. Dywizjonu 303 
25. Flisacka 
26. Franciszka Zubrzyckiego 
27. gen. Franciszka 
Kleeberga 
28. gen. Grzmot - 
Skotnickiego 
29. gen. Tadeusza Kutrzeby 
30. gen. Stanisława 
Sosabowskiego 

31. gen. Stefana Grota - 
Roweckiego 
32. gen. Władysława 
Andersa 
33. gen. Władysława 
Sikorskiego 
34. Gmury 
35. Gościniec 
36. Grabowa 
37. Grabówka od nr 13 do 
końca 
38. Harcerska 
39. Henryka Ossowskiego 
40. Hubalczyków 
41. Jabłoni 
42. Jana Bytnara „Rudego” 
43. Jana Wilczyńskiego 
44. Janusza Korczaka 
45. Jaskółcza 
46. Jastrzębia 
47. Jesionowa 
48. Kasztanowa 
49. Kaszubska 
50. Kątowa 
51. Kombatantów 
52. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego 
53. ks. prałata Stefana 
Niedzielaka 
54. ks. Władysława 
Skierkowskiego 
55. Kujawska 
56. Kurpiowska 
57. Leszczynowa 
58. Lipowa 
59. Lisia 

60. Liściasta 
61. Lokalna 
62. Lubuska 
63. Łamana 
64. Łączniczek 
65. Łomżyńska 
66. Łowicka 
67. Majowa 
68. Małopolska 
69. Mariana Puchalskiego 
70. Mazowiecka 
71. Mazurska 
72. Melchiora Wańkowicza 
73. Miedziana 
74. mjr. Henryka 
Sucharskiego 
75. Młyńska 
76. Mokra 
77. Monte Cassino 
78. Morelowa 
79. Motylowa 
80. Nowa 
81. Obrońców Helu 
82. Odległa 
83. Ofiar Katynia 
84. Orzechowa 
85. Pasaż Ignacego Jana 
Paderewskiego 
86. Pałacowa 
87. Parcele 
88. Patriotów 
89. Piaski 
90. Piesza 
91. Pocztowa 
92. Podgórze 
93. Podlaska 



94. Podwale 
95. Pogodna 
96. Pomorska 
97. Porzeczkowa 
98. Powiśle 
99. Poziomkowa 
100. Prosta 
101. pl. Wincentego Witosa 
102. pl. Żołnierzy Września 
103. Raczkowizna 
104. Roztocze 
105. Rybna 
106. Sarnia 
107. Sielska 
108. Skrajna 
109. Srebrna 
110. Swojska 
111. Synów Pułku 
112. Stanisława 
Wiśniewskiego 
113. Stefana Szczęsnego 
114. Szarych Szeregów 
115. Szpacza 
116. Śląska 
117. Śliwowa 
118. św. Huberta 
119. św. Wojciecha 
120. Urbanowo 
121. Urodzajna 
122. Walecznych 
123. Warmińska 
124. Wiązowa 
125. Władysława Mazura 
126. Widna 
127. Wiejska 
128. Wierzbowa 
129. Wilcza 
130. Wiosenna 
131. Wiśniowa 
132. Wójtowa 
133. Wyszogrodzka od nr 
106 do końca 
134. Zajęcza 
135. Zakole 
136. Zapłotek 
137. Zarzeczna 
138. Zbożowa 
139. Zgodna 
140. Złota 
141. Zygmunta Rogowskiego 
142. Żelazna 
143. Żurawia 
144. Żywiczna 
145. Żuławska 
146. Żyzna



Załącznik nr 1 
 

Punkty przyznawane za niżej wymienione osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia 
gimnazjum: 

1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,  

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów. 
2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie  
z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 
oświaty: 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty. 

3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,  

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  
- przyznaje się 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 
 - przyznaje się 5 punktów,  

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,  

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty. 
4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,  

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,  

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,  

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty. 

5. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-2-3-4, 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,  

 krajowym - przyznaje się 3 punkty,  

 wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,  

 powiatowym - przyznaje się 1 punkt. 

 


