
00od 23.04. do 30.05. 2014 r. do godz. 15  kandydaci składają w kancelarii szkoły następujące dokumenty:

 kwestionariusz osobowy i podanie (pobrane z kancelarii szkoły lub ze strony internetowej szkoły 
bądź miasta) ze wskazaniem wybranej klasy

 2 zdjęcia

00od 02.06. do 13.06. 2014 r. do godz. 15  składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi 
miejscami

0027.06.2014 r. oraz 30.06.2014 r. do 1.07.2014 r. do godz. 15  kandydaci składają kopie świadectwa 
ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
(1 egz.).

0003.07.2014 r. o godz. 10  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do VIII LO.

00od 04.07.2014 r. do 07.07.2014 r. do godz. 15  kandydaci zakwalifikowani do klasy pierwszej mają 
obowiązek potwierdzenia woli nauki w VIII LO poprzez złożenie oryginałów: 
świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego (warunek konieczny przyjęcia kandydata do szkoły)

0008.07.2014 r. o godz. 15  – podanie informacji o wolnych miejscach. 

00   od 09.07.2014 r. do  10.07.2014 r.  do godz. 12 - składanie dokumentów   w szkołach z wolnymi 
miejscami

00  10.07.2014 r. o godz. 15 ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do szkoły

Sposób punktowania:
program
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych: Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, 
Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów i Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów oraz 
laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub 
poszerza treści podstawy owej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od 
niżej przedstawionych kryteriów.

Punkty przyznawane są według następujących kryteriów:
I.  Za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100.
II. Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - 60.
        a) celujący           – 15 pkt. 
        b) bardzo dobry          –  13 pkt.
        c) dobry                        – 10 pkt.
        d) dostateczny               –  6 pkt.
III. Za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - 40.
        a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  – 10 pkt.
        b) udział w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z następujących   

przedmiotów:polski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, historia, geografia, j. angielski, j. 
niemiecki, j. rosyjski, j. białoruski, j. francuski, informatyka, plastyka, a także w konkursie Wiedzy 
Obywatelskiej I Ekonomicznej:
       - finalista konkursu ponadwojewódzkiego       - 12 pkt.    
       - finalista konkursu wojewódzkiego                  - 11 pkt.

        c) uzyskane wysokie miejsce w zawodach artystycznych i sportowych oraz konkursach wiedzy innych 
niż wymienione w pkt III b) organizowanych przez kuratora oświaty (pierwsze trzy miejsca, nie 
więcej niż 7 pkt.) na szczeblu:

       - powiatowym                 –  4 pkt.
       -  wojewódzkim               –  5 pkt.
       -  ponadwojewódzkim     –  6 pkt.
       -  ogólnopolskim (w tym laureat i finalista III etapu Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego w latach 1939-1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej)                       
– 7 pkt.

       - konkurs Papież Słowian oraz Olimpiada Myśli Jana Pawła II – szczebel wojewódzki lub 
ogólnopolski 

        d) uzyskane wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez 
podmioty działające na terenie szkoły (pierwsze trzy miejsca, nie więcej niż 6 pkt.) na szczeblu:
      - powiatowym                 - 3 pkt.
      - wojewódzkim                - 4 pkt.
      - ponadwojewódzkim      - 5 pkt.
      - ogólnopolskim               - 6 pkt.

       e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska  
szkolnego  (pod warunkiem, że jest to działanie długofalowe – co najmniej 1 rok)  

                                                         - 5 pkt.                                                                                 
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