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  Kwidzyn, dnia 9.10.2019 r.                                                                                                                        

                                                                             
 

 

LISTA RANKINGOWA 
w ramach rekrutacji standardowej  uczniów  

w obszarze biologii, chemii, kompetencji społecznych    

w ramach realizacji projektu „Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński” 

  
Powiatowa komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Nr 36/2019 Starosty 

Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r., w sprawie powołania Powiatowej komisji 

rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza - 

powiat kwidzyński”: 

 
I. Informuje że,  minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania się  

do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński” w obszarze 
biologii, chemii i kompetencji społecznych wynosi 12,  a maksymalna liczba 

punktów możliwa do osiągnięcia za projekt kwalifikacyjny wynosi 15. 

 
II. W ramach rekrutacji standardowej  uczniowie osiągnęli wyniki: 

 

W dziedzinie biologii – liczba dostępnych miejsc 3:  

    
Szkoły podstawowe : 

      1. Samulewska Andżelika - zam. Kwidzyn, Mareza, powiat kwidzyński – 12,4 pkt 

                      (I wybór – kompetencje społeczne, II wybór – biologia- złożony projekt) 
2. Olszowiec Hubert – zam, Baldram - projekt niezgody z regulaminem – 0 pkt 

                      (I wybór – matematyka, II wybór – biologia – złożony projekt) 

 

W dziedzinie chemii – liczba dostępnych miejsc 3: 
  Szkoły podstawowe  : 

1. Dropek Szymon  –  zam. Kwidzyn,powiat kwidzyński – 15 pkt 

                                     (I wybór – chemia, II wybór – biologia) 

2. Braun Natalia  – zam. Kwidzyn, powiat kwidzyński – 15 pkt 

                                     (I wybór – chemia, II wybór – matematyka) 

3. Perlik Kinga  – zam. Rakowiec, powiat kwidzyński   – 13,4 pkt  

                                     (I wybór – chemia, II wybór – biologia) 
4. Przekwas Zofia– zam. Prabuty, powiat kwidzyński   – 12,8 pkt  

                                    (I wybór – chemia, II wybór – biologia) 
5. Sowa Aleksandra – zam. Kwidzyn, powiat kwidzyński – 12pkt  

                                      (I wybór – chemia, II wybór – biologia) 
  

 

 

 



 

       W dziedzinie kompetencji społecznych – liczba dostępnych miejsc 1: 
Szkoły podstawowe   

1. Kwiatkowska Nadia - zam. Kwidzyn, Kwidzyn, powiat kwidzyński – 15 pkt  

                                          (I wybór – kompetencje społecze, II wybór – brak) 

 

2. Samulewska Andżelika - zam. Nebrowo Wielkie, powiat kwidzyński – 14,2 pkt 

                                           (I wybór – kompetencje społeczne, II wybór – biologia) 

 

 
LISTA RANKINGOWA 

w ramach rekrutacji standardowej  uczniów  

w obszarze  matematyki, fizyki  i informatyka  

w ramach realizacji projektu „Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński” 
  

 Powiatowa komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Nr 36/2019 Starosty 

Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r., w sprawie powołania Powiatowej komisji 

rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza - 

powiat kwidzyński”: 

 

 
I. Informuje że,  minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania się  

do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński”  w obszarze 
matematyki, fizyki i informatyki wynosi 126, a maksymalna liczba punktów 

możliwa do osiągnięcia  wynosi 200. 

 
II. W ramach rekrutacji standardowej  uczniowie osiągnęli wyniki: 

 
a) W dziedzinie matematyki – liczba dostępnych miejsc 1:  

    
1. Wołk Arkadiusz - zam. Sadlinki, powiat kwidzyński – 143,33 pkt  

(I wybór –matematyka, II wybór – informatyka) 

2. Szych Kamil - zam. Rakowiec, powiat kwidzyński – 139 pkt 

(I wybór –matematyka, II wybór – informatyka) 

3. Olszowiec Hubert - zam. Baldram, powiat kwidzyński – 138,33 pkt 

(I wybór –matematyka, II wybór – biologia – złożony projekt) 

4. Szymański Jakub - zam. Kwidzyn, powiat kwidzyński – 130,67 pkt 

(I wybór –matematyka, II wybór – fizyka) 

5. Kacprzyk Marta - zam. Sadlinki, powiat kwidzyński – 126 pkt 

(I wybór –matematyka, II wybór – kompetencje społeczne- nie 

złożyła projektu) 

6. Majewski Stanisław – zam.Watkowice, pow.kwidzyński – 126 pkt. 

                                               (I wybór –matematyka, II wybór – fizyka) 

7. Braun Natalia - zam. Kwidzyn, powiat kwidzyński – 114pkt 

(I wybór – chemia – złożony projekt, II wybór – matematyka) 

8. Zbyszyńska Vanessa - zam. Kwidzyn, powiat kwidzyński – 102,33 pkt 

                                    (I wybór –matematyka, II wybór – chemia- nie złożyła projektu) 
 

b) W dziedzinie fizyki – liczba dostępnych miejsc 1:  
 ------------------------------------ 

  

 



 

 

      c) W dziedzinie informatyki – liczba dostępnych miejsc 3: 

1. Kuberska Maria - zam. Kwidzyn, powiat kwidzyński – 151,33 pkt 

                                  (I wybór – informatyka, II wybór – matematyka) 

   2. Jabłoński Jakub - zam. Kwidzyn, powiat kwidzyński – 102,62 pkt 

                                   (I wybór –informatyka, II wybór – matematyka)   

          3.Schreiber  Jakub - zam. Kwidzyn, powiat kwidzyński – 85,33 pkt 

                                        (I wybór – informatyka, II wybór – matematyka) 
 

  

 
                                                               

Przewodnicząca  

                                                                                                      Powiatowej komisji rekrutacyjnej 

                                                                                                            Ewa Wojtaś-Śmiejkowska    

 

  

 


