
Rekrutacja uczniów 

do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2021/2022



• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

• Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 2245 ze zm.),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr

13, poz. 125 ze zm.),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego

młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Podstawa prawna:



Typy szkół ponadpodstawowych 
dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej:

4-letnie liceum 
ogólnokształcące

5-letnie technikum
3-letnia branżowa 

szkoła I stopnia

Rekrutacja do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych:

• czteroletnie liceum ogólnokształcące,

• pięcioletnie technikum,

• trzyletnia branżowa szkoła I stopnia,

• dwuletnia branżowa szkoła II stopnia dla osób posiadających

świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,

• szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie.



Przykładowe ścieżki kształcenia

dla absolwenta szkoły podstawowej

Branżowa 
szkoła II 
stopnia
2 lata

Szkoła 
podstawowa

Branżowa 
szkoła I 
stopnia
3 lata

Technikum
5 lat

Liceum 
4 lata

ZSK 
Zintegrowany 

System 
Kwalifikacji

Szkoła 
policealna

KKZ
Kwalifikacyjne 

kursy 
zawodowe

Studia 
wyższe

Pracodawca



1. Wybór szkół i klas, w których chcesz kontynuować naukę 

2. Wypełnienie i złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej 

3. Złożenie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru 

4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

5. Potwierdzenie woli nauki przez kandydata 

6. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

Przebieg rekrutacji: 

Rekrutacja składa się z następujących etapów: 



Jak wybrać szkołę i klasę? 

Kandydat ma prawo wyboru

trzech 

szkół ponadpodstawowych, 

w których może wybrać 

dowolną liczbę oddziałów. 

Na pierwszym miejscu kandydat powinien wpisać szkołę i klasę, 

w której najbardziej chciałby się uczyć. Jeśli zgromadzona przez 

kandydata liczba punktów będzie niewystarczająca znajdzie 

miejsce w drugiej lub trzeciej szkole, a może innej klasie. 



Co to jest lista preferencji? 

• Lista preferencji kandydata to lista wszystkich oddziałów, do 

których chce on kandydować, ułożonych od oddziału, na 

którym zależy mu najbardziej do oddziału, na którym zależy 

mu najmniej. 

• Szeregowanie oddziałów przez kandydata według kryterium ważności dla 

siebie zapobiega zjawisku blokowania miejsc – kandydat, któremu wyniki 

pozwalałyby zostać przyjętym do kilku oddziałów, zostanie 

zakwalifikowany do jednego z nich, który znajduje się najwyżej na liście 

preferencji. 

• Na liście preferencji obok siebie mogą znaleźć się oddziały z różnych 

szkół lub z jednej szkoły.

• Oddziały rekrutacyjne z różnych szkół mogą się 

w dowolny sposób przeplatać – nie ma tu żadnych ograniczeń. 

Preferencją jest oddział, a nie szkoła! 



Przykład wyboru: 

uczeń preferuje konkretną szkołę:

LO A klasa a (matematyka, fizyka)
LO A klasa b (polski, historia)
LO A klasa c (angielski, polski)
LO A klasa d (biologia, chemia)
LO A klasa e (geografia, wos)

LO B klasa a (matematyka, informatyka)
LO B klasa b (polski, historia)
LO B klasa c (angielski, polski)

LO B klasa d (wos, historia)
LO B klasa e (geografia, angielski)
LO C klasa a (matematyka, fizyka)

LO C klasa b (matematyka, informatyka)
LO C klasa c (angielski, informatyka)

LO C klasa d (polski angielski)
LO C klasa e (geografia, wos)

Preferencja 

pierwsza

Preferencja 

ostatnia



LO A klasa a (matematyka, fizyka)
LO A klasa b (polski, historia)
LO A klasa c (angielski, polski)
LO A klasa d (biologia, chemia)
LO A klasa e (geografia, wos)

LO B klasa a (matematyka, informatyka)
LO B klasa b (polski, historia)
LO B klasa c (angielski, polski)

LO B klasa d (wos, historia)
LO B klasa e (geografia, angielski)
LO C klasa a (matematyka, fizyka)

LO C klasa b (matematyka, informatyka)
LO A klasa e (geografia, wos)
LO B klasa d (wos, historia)

LO A klasa d (biologia, chemia)

LO A klasa a (matematyka, fizyka)
LO C klasa a (matematyka, fizyka)

LO B klasa a (matematyka, informatyka)
LO C klasa b (matematyka, informatyka)

LO C klasa c (angielski, informatyka)
LO A klasa c (angielski, polski)
LO B klasa c (angielski, polski)
LO C klasa d (angielski, polski)

LO B klasa e (geografia, angielski)
LO B klasa b (polski, historia)
LO A klasa b (polski, historia)
LO C klasa e (geografia, wos)

Preferencja 

pierwsza

Preferencja 

ostatnia

Przykład wyboru: 

uczeń preferuje konkretne klasy – rozszerzenia:



LO A klasa a (matematyka, fizyka)

LO A klasa b (polski, historia)

LO A klasa c (angielski, polski)

LO A klasa d (biologia, chemia)

LO A klasa e (geografia, wos)

LO B klasa a (matematyka, informatyka)

LO A klasa a (matematyka, informatyka)

LO B klasa b (matematyka, informatyka)

LO B klasa c (angielski, informatyka)

Technikum A klasa a (technik informatyk)

Technikum A klasa b (technik programista)

Technikum A klasa b (technik mechatronik)

Preferencja 

pierwsza

Preferencja 

ostatnia

Przykład wyboru: 

uczeń preferuje 

konkretne klasy – rozszerzenia lub zawody



Przykład wyboru: 

uczeń preferuje konkretne klasy – rozszerzenie, 

wybiera tylko 3 klasy

LO A klasa d (biologia, chemia)

LO B klasa d (biologia, chemia)

LO C klasa d (biologia, chemia)

Ograniczone prawdopodobieństwo dostania się 

przy niewystarczającej liczbie punktów!



Zwiększenie 
szansy 

dostania się do 
wybranej 

szkoły/klasy

Wybranie 
i wskazanie 

możliwie 
maksymalnej 
liczby szkół 
i oddziałów 

w każdej ze szkół

Zebranie 
maksymalnej 

liczby punktów 
w procesie 
rekrutacji

Ustalenie 
właściwej 
kolejność 

wybranych klas 
wg własnych 
preferencji 



Rekrutacja uczniów do klas pierwszych

Art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148  
ze zm.)

• liceum ogólnokształcącego

Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo 
ukończenia szkoły podstawowej.

• technikum i branżowej szkoły I stopnia

Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia  praktycznej nauki zawodu, 

• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami, 

• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych 
do kierowania pojazdem - prawo jazdy kategorii C lub C+E).



Rekrutacja do klasy pierwszej 
branżowej szkoły I stopnia:

Podstawa prawna:

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.)

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w 
formie nauki zawodu zawiera pracodawca z młodocianym, w terminie 
przyjęć kandydatów do branżowych szkół I stopnia. 

Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania 
zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu co do zasady , 
kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I 
stopnia.

Istnieje także możliwość dokształcania teoretycznego w formie 
turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych.



Art. 137 ust. 4 – 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148  ze zm.)

Do klasy I szkoły ponadpodstawowej sportowej (mistrzostwa
sportowego, oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej lub
oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej)
przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają poniższe warunki:

• posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

• posiadają bardzo dobry stan zdrowia(orzeczenie lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej),

• posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły,

• uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Rekrutacja uczniów do szkół sportowych



Art. 140 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019
r. poz. 1148 ze zm.)

Do klasy I szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub oddziału
dwujęzycznego przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają warunki:

• posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

• uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

Do klasy wstępnej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają
warunki:

• posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

• uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

Rekrutacja uczniów do klas dwujęzycznych 

lub oddziałów dwujęzycznych



• wyniki egzaminu ósmoklasisty,

• wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny 

z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły,

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej,

• wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - do oddziałów wymagających 

szczególnych indywidualnych predyspozycji (dotyczy liceum 

ogólnokształcącego, technikum i branżowych szkołach I stopnia).

Kryteria rekrutacyjne: 



Jak zebrać maksymalną liczbę punktów 

w procesie rekrutacji?

 Uzyskać wysokie oceny na świadectwie ukończenia szkoły 

(ogółem maks. 72 pkt. - maks. po 18 pkt. z j. polskiego, 

matematyki, dwóch przedmiotów).

Za oceny wyrażone w stopniu: 

• celującym – przyznaje się po 18 punktów;

• bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

• dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

• dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

• dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

(w zakresie przedmiotów branych pod uwagę w procesie 

rekrutacji).



 Uzyskać wysokie wyniki z egzaminów ósmoklasisty (ogółem maks. 

100 pkt.).

Wynik przedstawiony w procentach z:

• języka polskiego – mnoży się przez 0,35 (maksymalnie 35 

pkt.).

• matematyki – mnoży się przez 0,35 (maksymalnie 35 pkt.).

• języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3 

(maksymalnie 30 pkt.). 

 Uzyskać świadectwo z wyróżnieniem, za które przyznaje się 7

punktów.

 Udzielać się społecznie, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu - za te osiągnięcia przyznaje 

się 3 punkty.

 Osiągać miejsca uznane za wysokie w konkursach (maksymalnie 

18 punktów).



Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez 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.

§ 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w 
sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek 
i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)



Przeliczanie punktów za świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej

35
punkty

35
punktów

30 
punktów+ + = 100 

punktów

Przeliczanie punktów za wyniki z 

egzaminów ósmoklasisty 

72
punkty

7
punktów

18 
punktów

3
punkty+ + + = 100 

punktów

Maksymalna liczba punktów 

możliwa do uzyskania wynosi  200



Przeliczanie punktów 
ze świadectwa szkoły 

podstawowej

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/


KRYTERIA REKRUTACYJNE 
obowiązujące w naborze 

do sprofilowanych klas ogólnodostępnych (licea 
ogólnokształcące) i szkół zawodowych (technika 

i branżowe szkoły I stopnia) 



Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

przyjmowanie w pierwszej kolejności do wybranych szkół 

Podstawa prawna: 

art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, posiadający świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły 

podstawowej są przyjmowani w pierwszej kolejności: 

1) do publicznej szkoły ponadpodstawowej, z tym, iż w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe, kandydaci muszą uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu; 

2) do publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa 

sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału 

mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej pod warunkiem 

posiadania stan zdrowia umożliwiającego podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzonego 

orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pisemnej zgody 

rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału i uzyskania pozytywnego wyniku prób 

sprawności fizycznej; 

3) do publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole 

ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole 

ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, jeżeli uzyskają pozytywny wynik odpowiednio 

sprawdzianu kompetencji lub predyspozycji językowych. Powyższy warunek nie dotyczy laureata lub 

finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole, 

oddziale albo klasie, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista. 



Śląski Kurator Oświaty podał do publicznej wiadomości wykaz 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które 
mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach. 

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-
uczniowie/rekrutacja/

Art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/


Terminy rekrutacji 
do szkół ponadpodstawowych 

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/01/zalacznik-

tabela-terminy_rekrutacji_na_rok_szkolny_2021-2022-.pdf

http://ciz.ids.czest.pl/ciz/dokumenty/rekrutacja2122.pdf

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/01/zalacznik-tabela-terminy_rekrutacji_na_rok_szkolny_2021-2022-.pdf
http://ciz.ids.czest.pl/ciz/dokumenty/rekrutacja2122.pdf


Wybieram szkołę

Informator 

o szkolnictwie ponadpodstawowym 

na terenie Częstochowy 

i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, 

lublinieckiego, myszkowskiego 

(rok szkolny 2021/2022)



https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/

Strona jest skierowana
do uczniów klas VIII 

planujących własną edukację 
w szkołach 

ponadpodstawowych: liceach 
ogólnokształcących, 

technikach i branżowych 
szkołach I stopnia oraz do 

rodziców wspierających ich 
w wyborze kierunku 

kształcenia. 



System rekrutacji elektronicznej VULCAN

Zainteresowani (rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie) 

wypełniają w formie elektronicznej formularz 

rekrutacyjny znajdujący się na stronie naboru, 

następnie składają w szkole pierwszego wyboru 

wydrukowany wniosek wygenerowany z systemu. 

Możliwość rejestrowania jest tylko w wyznaczonym 

terminie.

Strona elektronicznej  rekrutacji : 
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_lo

cked.html

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html


Źródło:

•KURATORIU OŚWIATY KATOWICE DELEGATURA W 
CZĘSTOCHOWIE,

•REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
„WOM” w CZĘSTOCHWIE


