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Warunki ubiegania
się o przyjęcie do
szkoły średniej

Aby ubiegać się o przyjęcie do szkoły średniej na określony program należy spełnić
następujące warunki:
• ukończona klasa 9 szkoły podstawowej lub równoważne wykształcenie
• nieukończenie nauki w szkole średniej
• rozpoczęcie nauki najpóźniej w pierwszej połowie roku kalendarzowego, w którym
kończy się 20 lat
Aby ubiegać się o przyjęcie na programy o kierunku zawodowym wymagane jest
ukończenie nauki języka szwedzkiego lub języka szwedzkiego jako języka obcego, języka
angielskiego i matematyki oraz co najmniej pięciu innych przedmiotów nauczania w
szkole podstawowej z oceną przynajmniej dostateczną.
Aby ubiegać się o przyjęcie na program przygotowujący do studiów wyższych wymagane
jest ukończenie nauki języka szwedzkiego lub języka szwedzkiego jako języka obcego,
języka angielskiego i matematyki oraz co najmniej dziewięciu innych przedmiotów
nauczania w szkole podstawowej z oceną przynajmniej dostateczną.
Na programy ekonomiczne i wiedzy o społeczeństwie oraz program humanistyczny
wymagane jest, aby czterema z dodatkowych dziewięciu przedmiotów były geografia,
historia, wiedza o społeczeństwie i religia.
Na programy nauk przyrodniczych i techniczne wymagane jest, aby trzy z dodatkowych
dziewięciu przedmiotów były biologia, fizyka i chemia.
Na program estetyki wybór dziewięciu przedmiotów jest dowolny. Może również
obowiązywać egzamin z posiadanych umiejętności.
Przy ubieganiu się o przyjęcie na program o specjalnej kombinacji przedmiotów może
obowiązywać wymaganie posiadania wcześniej nabytych wiadomości z danego przedmiotu
lub zakresu przedmiotów, które są specyficzne dla tej kombinacji.

Sposób obliczania
wartości punktowej
ocen

Na popularne kierunki nauczania liczba osób starających się przewyższa często liczbę
miejsc. Wtedy szkoła dokonuje selekcji. Przyjęte zostają osoby, które mają największą
wartość punktową ocen. Wartość punktowa ocen to suma punktów otrzymana po
przeliczeniu 16 najlepszych ocen z przedmiotów nauczania. W przypadku kierunków
nauczania objętych egzaminem z posiadanych umiejętności liczone są również punkty z
tego egzaminu.

Wartość punktowa ocen uczniów, którzy ukończą szkołę podstawową wiosną 2011 roku:
Bardzo Dobry (MVG) = 20
Dobry (VG) = 15
Dostateczny (G) = 10
Wartość punktowa ocen uczniów, którzy ukończą szkołę podstawową wiosną 2013 roku:
A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0 (tzn. niedostateczny)
Wartość punktową ocen z przedmiotów wchodzących w skład bloku ocen np. nauk
przyrodniczych (fizyka, chemia i biologia) otrzymuje się poprzez pomnożenie wartości
punktowej ocen z bloku przedmiotów przez ilość przedmiotów wchodzących w skład tego
bloku. Oceny z bloku przedmiotów nie będą wystawiane od roku szkolnego 2012/2013.
Maksymalna ocena lub tzw. wartość punktowa ocen wynosi 320 punktów.
Od roku szkolnego 2014/2015 osoby, które wybrały jako przedmiot nauczania język
współczesny, będą mogły doliczyć dodatkowo ocenę z tego przedmiotu do wartości 16
najlepszych ocen z przedmiotów nauczania. Wówczas maksymalna wartość punktowa
ocen będzie wynosić 340 punktów.

