
Przedmioty dodatkowe punktowane w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024  

w szkołach ponadpodstawowych powiatu 

(zbiorówka dla doradców zawodowych – dokument techniczny) 

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę oceny z 4 przedmiotów wymienionych na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej. Zawsze są to oceny z języka polskiego i matematyki oraz dodatkowo z dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, jako brane pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym do konkretnego oddziału tej szkoły. Są one oczywiście różne, dla różnych szkół a 
bywa, że także dla różnych oddziałów w tej samej szkole. Poniżej zamieszczamy wykaz tych przedmiotów dla 
poszczególnych szkół ponadpodstawowych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. 

Informacje pochodzą ze stron internetowych szkół lub zostały przekazane przez szkolnych doradców zawodowych tych 

placówek.  

1. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu 

Technikum  
- I przedmiot – najwyższa ocena spośród: fizyka, język obcy, biologia, chemia, informatyka, geografia, wiedza o 

społeczeństwie  
- II przedmiot -  druga najwyższa ocena spośród: fizyka, język obcy, biologia, chemia, informatyka, geografia, 

wiedza o społeczeństwie 
Branżowa Szkoła I Stopnia  

- I przedmiot – najwyższa ocena spośród: edukacja dla bezpieczeństwa, język obcy, informatyka geografia, 
wiedza o społeczeństwie, technika 

- II przedmiot -  druga najwyższa ocena spośród: edukacja dla bezpieczeństwa, język obcy, informatyka 
geografia, wiedza o społeczeństwie, technika 

 

2. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu 

Technikum  
- I przedmiot - najwyższa ocena spośród: język angielski lub język niemiecki 
- II przedmiot - najwyższa ocena spośród: fizyka, chemia, geografia lub biologia 

 

3. Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu 
 

Technikum 
- I przedmiot – najwyższa ocena spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, biologia, chemia, język obcy,  

wiedza o społeczeństwie  

- II przedmiot -  druga najwyższa ocena spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, biologia, chemia, 

język obcy,  wiedza o społeczeństwie  

 

4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu 

Technikum 

- I przedmiot – najwyższa ocena spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o 

społeczeństwie 

- II przedmiot -  druga najwyższa ocena spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o 

społeczeństwie 

Branżowa Szkoła I stopnia 

- I przedmiot – najwyższa ocena spośród: edukacja dla bezpieczeństwa, geografia, informatyka, język obcy,     

technika, wiedza o społeczeństwie 

- II przedmiot -  druga najwyższa ocena spośród: edukacja dla bezpieczeństwa, geografia, informatyka, język 

obcy, technika, wiedza o społeczeństwie 

 



 

5. I Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu 

Przedmioty punktowane dla poszczególnych oddziałów: 

- matematyczno-biznesowy  

I przedmiot: geografia;  

II przedmiot: fizyka lub język obcy 

- psychologiczno-społeczny 

I przedmiot: język obcy 

II przedmiot: biologia lub wiedza o społeczeństwie 

- biologiczno-chemiczny 

I przedmiot: biologia 

II przedmiot: chemia lub język obcy 

- językowo-geograficzny 

I przedmiot: język obcy 

II przedmiot geografia lub wiedza o społeczeństwie 

- humanistyczno-medialny 

I przedmiot: historia 

II przedmiot: język obcy lub wiedza o społeczeństwie 

 

6. II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu 

Przedmioty punktowane dla poszczególnych oddziałów: 

- matematyczno-informatyczny  

2 przedmioty z najwyższą oceną spośród: język angielski, informatyka, geografia, wiedza o 

społeczeństwie 

- biologiczno-chemiczny  

2 przedmioty z najwyższą oceną spośród: biologia, chemia, język angielski, wiedza o społeczeństwie 

- językowy  

2 przedmioty z najwyższą oceną spośród: język angielski, geografia, informatyka, wiedza o 

społeczeństwie 

- społeczno-prawny  

2 przedmioty z najwyższą oceną spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski 

- psychologiczny  

2 przedmioty z najwyższą oceną spośród: biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski 

 

 

 


