
Rekrutacja uczniów do liceów ogólnokształcących, 
techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok 

szkolny 2019/2020



Zasady rekrutacji uczniów do szkół 
na rok szkolny 2019/2020

• W 2019 r. odbędą się dwie odrębne rekrutacje dla uczniów
ubiegających się o przyjęcie do szkół średnich.

• Rekrutacja dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej do
szkół ponadpodstawowych.

• Rekrutacja dla absolwentów gimnazjów do szkół
ponadgimnazjalnych.

• Absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej (pierwszy rocznik
kończących 8-letnie szkoły podstawowe) oraz absolwenci
gimnazjów (ostatni rocznik kończących gimnazja) będą
się uczyć w osobnych klasach, zgodnie z odrębnymi
podstawami programowymi.



Obowiązek nauki

Absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej mogą podjąć 
naukę w:  

• czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

• pięcioletnim technikum,

• trzyletniej branżowej szkole I stopnia.

Absolwenci gimnazjum mogą podjąć naukę w:

• trzyletnim liceum ogólnokształcącym,

• czteroletnim technikum,

• trzyletniej branżowej szkole I stopnia. 



Egzamin ósmoklasisty i egzamin gimnazjalny 
- terminy egzaminów

Centralna Komisja Egzaminacyjna w kwietniu 2019 r.
przeprowadzi dwa egzaminy:

• Egzamin ósmoklasisty – po raz pierwszy dla uczniów kończących
8-letnią szkołę podstawową
- w terminie głównym w dniach: 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r.;
- w terminie dodatkowym w dniach: 3, 4 i 5 czerwca 2019 r.

• Egzamin gimnazjalny – dla ostatniego rocznika uczniów
kończących gimnazjum
- w terminie głównym w dniach: 10, 11 i 12 kwietnia 2019 r.;
- w terminie dodatkowym w dniach: 3, 4 i 5 czerwca 2019 r.



Egzamin ósmoklasisty

W latach 2019/2020 oraz 2020/2021 ósmoklasista będzie
przystępował do egzaminu z trzech przedmiotów
obowiązkowych, tj.:

• języka polskiego,

• matematyki,

• języka obcego nowożytnego.



Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: 

• humanistycznej z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego,

• matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów
przyrodniczych i matematyki,

• języka obcego nowożytnego.



Terminy ogłaszania i przekazywania szkołom 
wyników egzaminów oraz wydania uczniom 

zaświadczeń

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego 
w kwietniu i czerwcu 2019 r.

• Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty -

14 czerwca 2019 r.

• Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń –

14 czerwca 2019 r.

• Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym –

21 czerwca 2019 r.



Terminy ogłaszania i przekazywania szkołom 
wyników egzaminów oraz wydania uczniom 

zaświadczeń

W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego 
w kwietniu i czerwcu 2019 r.

• Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego –
14 czerwca 2019 r.

• Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń –

14 czerwca 2019 r.

• Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym –

21 czerwca 2019 r. 



Obowiązek przystąpienia do egzaminu

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń
powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty
lub gimnazjalnego nie można nie zdać.

Warunkiem koniecznym jest przystąpienie
do egzaminu.

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty
lub gimnazjalnego powtarza ostatnią klasę szkoły
podstawowej (nie dotyczy ucznia spełniającego
kryterium zwolnienia z egzaminu).



Przeliczanie punktów 
za wyniki egzaminu ósmoklasisty:

Przeliczaniem na punkty poszczególnych kryteriów zajmuje się komisja 
rekrutacyjna w szkole, do której odbywa się rekrutacja uczniów.

Wynik przedstawiony w procentach z:
• języka polskiego,
• matematyki,

mnoży się przez 0,35

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego 
mnoży się przez 0,3

• Za egzamin z języka polskiego uczeń może uzyskać maksymalnie
35 punktów

• Za egzamin z matematyki uczeń może uzyskać maksymalnie
35 punktów.

• Za egzamin z języka obcego nowożytnego uczeń może uzyskać
maksymalnie 30 punktów.

Razem za egzamin można uzyskać maksymalnie 100 punktów.



Przeliczanie punktów 
za wyniki egzaminu gimnazjalisty

Przeliczaniem na punkty poszczególnych kryteriów zajmuje się komisja 
rekrutacyjna w szkole, do której odbywa się rekrutacja uczniów.

Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z:

• języka polskiego,

• historii i wiedzy o społeczeństwie,

• matematyki,

• przedmiotów przyrodniczych,

• języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2

Za wyniki z każdego z ww. przedmiotów uczeń może uzyskać
maksymalnie 20 punktów.

Razem za egzamin maksymalnie 100 punktów



Przeliczanie punktów
za zajęcia edukacyjne  i świadectwa ukończenia

gimnazjum /szkoły podstawowej

Absolwenci gimnazjów Absolwenci szkół podstawowych

Oceny z zajęć edukacyjnych przelicza 
się następująco: 
 celujący - 18 pkt,
 bardzo dobry - 17pkt,
 dobry - 14 pkt,
 dostateczny - 8 pkt,
 dopuszczający - 2 pkt

Oceny z zajęć edukacyjnych przelicza 

się następująco: 

 celujący - 18 pkt,
 bardzo dobry - 17pkt,
 dobry - 14 pkt,
 dostateczny - 8 pkt,
 dopuszczający - 2 pkt

Świadectwo ukończenia gimnazjum

z wyróżnieniem - 7pkt

Świadectwo ukończenia szkoły

podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt



Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów 
przedmiotowych

• Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim (organizowanego przez kuratora oświaty),
przeprowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem 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.) są przyjmowani w pierwszej
kolejności do publicznego liceum ogólnokształcącego, technikum,
branżowej szkoły I stopnia.

W przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, w której
realizowany program wymaga indywidualnych predyspozycji
kandydatów, należy pamiętać np. o wynikach prób sprawności
fizycznej lub sprawdzianu kompetencji językowych.



Konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim 
organizowane przez kuratora oświaty 

Uzyskanie:

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 
pkt

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt

• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 7 pkt

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 5 pkt

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 
pkt

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 
pkt



Zawody wiedzy inne niż wymienione  
poprzednio organizowane przez kuratora oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Uczniowie gimnazjów Uczniowie szkół podstawowych

Punktacja za konkursy inne niż przedmiotowe:

• międzynarodowe - (miejsce od 1 do 4) – 4 pkt

• krajowe - (miejsce od 1 do 3) – 3 pkt

• wojewódzkie - (miejsce od 1 do 2) – 2 pkt

• powiatowe - (miejsce pierwsze) – 1 pkt

Punktacja za konkursy inne niż przedmiotowe:

• międzynarodowe - (miejsce od 1 do 4) – 4 pkt

• krajowe - (miejsce od 1 do 3) – 3 pkt

• wojewódzkie - (miejsce od 1 do 2) – 2 pkt

• powiatowe - (miejsce pierwsze) – 1 pkt

Za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie
wolontariatu wpisaną na świadectwie ukończenia szkoły zarówno absolwenci szkół
podstawowych, jak i gimnazjów mogą otrzymać maksymalnie 3pkt

DODATKOWO:



Konkursy

Za szczególne osiągnięcia z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym
szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe
osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach –
maksymalnie 18 punktów.



Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje 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
i gimnazjum.



Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych 
w zakresie zasad przeprowadzania i przystępowania do egzaminu 

ósmoklasisty/gimnazjalnego

• Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej
albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego
z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty/egzaminem
gimnazjalnym, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.

• Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu
lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty/gimnazjalnym
uprawniających laureatów i finalistów tych olimpiad do zwolnienia
z egzaminu z danego przedmiotu ogłasza Minister Edukacji
Narodowej w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej
MEN, a także Centralna Komisja Egzaminacyjna, Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna, Kuratorium Oświaty w Katowicach.



Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów 
przedmiotowych w zakresie zasad przeprowadzania 

i przystępowania do egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego

Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/egzaminu
gimnazjalnego w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo –
odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny
wynik, tj. „100%” (wynik procentowy).



Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego, a także terminy 
składania dokumentów do klas pierwszych szkół 

ponadpodstawowych z oddziałami klas I 
dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych 



Lp. Rodzaj czynności

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym

1
Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty 

harmonogramu czynności.
do końca stycznia 2019 r. do końca stycznia 2019 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z 

których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do końca lutego 2019 r. do końca lutego 2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej terminu przeprowadzania sprawdzianu 

uzdolnień kierunkowych, terminu podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z 

tego sprawdzianu, biorąc pod uwagę terminy dokonania 

czynności, o których mowa w 1p. 8 i 11.

do końca lutego 2019 r. do końca lutego 2019 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej prowadzącej szkolenie sportowe informacji o 

sporcie, w którym odbywa się szkolenie w danej szkole lub danym 

oddziale.

do końca lutego 2019 r. do końca lutego 2019 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej dwujęzycznej języka obcego, który jest 

drugim językiem nauczania w danej szkole lub danym oddziale.

do końca lutego 2019 r. do końca lutego 2019 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej ogólnodostępnej z oddziałem 

międzynarodowym języka obcego, który jest językiem nauczania 

w danym oddziale.

do końca lutego 2019 r. do końca lutego 2019 r.

7
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 

z dokumentami 

od 13 maja 2019 r. 

do 25 czerwca 2019 r.

od 26 lipca 2019 r. 

do 30 lipca 2019 r.

8 Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
od 27 maja 2019 r. 

do 31 maja 2019 r.

od 31 lipca 2019 r. 

do 2 sierpnia 2019 r.



Lp. Rodzaj czynności

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym

9 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
od 23 maja 2019 r. 

do 24 maja 2019 r.
1 sierpnia 2019 r.

10

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy 

wstępne).

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji 

przydatnych w danym oddziale.

od 23 maja 2019 r. 

do 24 maja 2019 r.
31 lipca 2019 r.1)

11

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu 

uzdolnień kierunkowych oraz uzdolnień lub predyspozycji 

przydatnych w danym zawodzie.

od 3 czerwca 2019 r.

do 5 czerwca 2019 r.
5 sierpnia 2019 r.2)

12

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób 

sprawności fizycznej.

5 czerwca 2019 r. 5 sierpnia 2019 r.2)

13

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu 

kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych 

(klasy wstępne).

5 czerwca 2019 r. 5 sierpnia 2019 r.2)

14

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach 

egzaminu zewnętrznego.

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r. ----------------------------------

15

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych 

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności.

do 28 czerwca 2019 r.  do 5 sierpnia 2019 r.



Lp. Rodzaj czynności

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym

16

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych 

przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności 

wskazanych w oświadczeniach.

15 lipca 2019 r. 20 sierpnia 2019 r.

17

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych.

16 lipca 2019 r. 21 sierpnia 2019 r.

18
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe

skierowania na badanie lekarskie.

od 16 lipca 2019 r.

do 18 lipca 2019 r.

od 21 sierpnia 2019 r.

do 23 sierpnia 2019 r.

19

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone 

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

od 16 lipca 2019 r.

do 24 lipca 2019 r.

od 21 sierpnia 2019 r.

do 29 sierpnia 2019 r.

20
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
25 lipca 2019 r. 30 sierpnia 2019 r.

21
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej 

kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Niezwłocznie po podaniu 

do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

Niezwłocznie po podaniu 

do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 

w postępowaniu uzupełniającym.



Liczba przyszłorocznych absolwentów w stosunku do ilości
miejsc przygotowanych w klasach ponadgimnazjalnych

Miasto/Powiat

Liczba uczniów w 

klasach IIIG

Planowana liczba 

miejsc dla 

absolwentów G

Planowana liczba 

oddziałów dla 

absolwentów G

Uwagi

Rybnik 1293 1719 63 +

Powiat rybnicki 692 240 8 -

Jastrzębie - Zdrój 783 1434 37 +

Żory 612 750 31 +

Powiat raciborski 956 1116 37

Powiat mikołowski 851 923 33 +

Powiat wodzisławski 1495 1434 50 +

Razem 6682 7281 251 +



Liczba przyszłorocznych absolwentów szkół podstawowych 
w stosunku do ilości miejsc przygotowanych w szkołach 

ponadpodstawowych

Miasto/Powiat

Liczba uczniów w 

klasach VIII SP

Planowana liczba 

miejsc po SP

Planowana liczba 

oddziałów po SP Uwagi

Rybnik 1429 1747 63 +

Powiat rybnicki 764 210 8 -

Jastrzębie - Zdrój 836 1064 37 +

Żory 707 750 31 +

Powiat raciborski 978 1136 37 +

Powiat mikołowski 1053 1055 33 +

Powiat wodzisławski 1596 1594 50 +

Razem 7363 7556 259 +



Przepisy prawa

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1457 ze zm.).

2. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.
poz. 60 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r.
poz. 996 ze zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-
2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum Dz.U. z 2017 r. poz. 586).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).



Źródła informacji



Źródła informacji





Podwójny nabór 2019

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika



• 1 346 uczniów w klasach ósmych,

• 1141 uczniów oddziałach gimnazjalnych, 

Określenie potencjalnej liczby kandydatów w Rybniku -
roczniki nie są równe…



Preferencje kandydatów (czyli średnia z ostatnich kilku lat):

Licea ogólnokształcące wybierało 40% kandydatów.

Technika 52% kandydatów.

Szkoły branżowe (dawniej zasadnicze szkoły zawodowe) 
8% kandydatów.
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napełnienie szkół ponadpodstawowych w perspektywie ośmiu lat



„Podwójny nabór”, a co dalej?

•podwójnym nabór to wzrost napełnienia szkół „tylko” o ok. 30%.

•W roku szkolnym 2022/2023 do szkół ponadpodstawowych trafi
pierwszy nałożony rocznik sześciolatków (półtorej rocznika) i
napełnienie szkół wzrośnie do 145%.

•W kolejnym roku do szkoły ponadpodstawowej wkroczy drugi
nałożony rocznik sześciolatków (półtorej rocznika) i napełnienie
szkół wzrośnie do 165%.

•Nawet tzw. pusty rocznik po sześciolatkach nie poprawi radykalnie
sytuacji gdyż napełnienie pozostanie na poziomie 149%.

•W najtrudniejszym roku 2023/2024 w naszych szkołach będzie się
musiało zmieścić prawie 8000 uczniów, czyli prawie tyle samo ile
chodziło w latach wyżu demograficznego! …



Nabór elektroniczny



Jasne reguły gry – nie ma szarej strefy!

Dostęp do pełnej oferty (całego województwa)
z jednego miejsca.

Kandydat zostaje zakwalifikowany tylko do jednego oddziału
– nie ma blokowania miejsc. Dotyczy to również szkół w
sąsiednim mieście i również szkół niepublicznych.






