
Rekrutacja do szkół 
ponadgimnazjalnych

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991
Ustawa z 14 grudnia2016 – Prawo Oświatowe

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
Zarządzenie Nr /2019 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z 

dnia 29 stycznia 2019roku



Terminy



Od 13 maja do 24 maja2019r.

 Złożenie wniosku o przyjęcie do:
- Klasy w której program nauczania wymaga od 

kandydata szczególnych uzdolnień
- Liceum ogólnokształcącego sportowego, technikum 

sportowego, szkoły branżowej I stopnia sportowej lub 
ze szkołami z takimi oddziałami

- Liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego, 
technikum mistrzostwa sportowego, szkoły branżowej 
I stopnia mistrzostwa sportowego lub ze szkołami z 
takimi oddziałami

- Liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego, 
technikum dwujęzycznego lub szkołami z takimi 
oddziałami 

- Oddziału międzynarodowego klas I w LO lub 
technikum lub w szkole branżowej I stopnia



27maja do 4 czerwca 2019

 Przeprowadzenie:

- Sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

- Próby sprawności fizycznej

- Kompetencji językowych



5 czerwca 2019 o godz. 12.00

 Podanie do publicznej wiadomości listy 
osób, które uzyskały pozytywne wyniki 
sprawdzianów uzdolnień, kompetencji i 
prób sprawnościowych.



Od 13 maja do 17 czerwca 2019r.

 Złożenie wniosku wraz z dokumentami 
potwierdzającymi warunki lub kryteria brane 
pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym
do:

- trzyletnich liceów ogólnokształcących

- czteroletnich techników

- szkół branżowych I stopnia



od 21 czerwca (piątek) do 
25czerwca (wtorek)

do godz. 15.00

 Uzupełnienie wniosku o:

- świadectwo ukończenia szkoły

- wyniki egzaminu gimnazjalnego



do 26 czerwca

 Weryfikacja dokumentów przez komisję 
rekrutacyjną



11 lipca 2019 r.
godz.12.00

 Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych



do15 lipca (poniedziałek) 2019r. 
do godz. 15.00!!!

 Potwierdzenie przez  rodzica kandydata 
zakwalifikowanego do danej szkoły woli 
przyjęcia przez:

- przedłożenie oryginalnego świadectwa, 
wyniku egzaminu i badania lekarskiego 
(szkoły branżowe i technika)

- przeniesienie dokumentów ze szkoły 
pierwszego wyboru do szkoły do której 
uczeń został zakwalifikowany.



16 lipca (wtorek)2019r. 
godz. 12.00

 Podanie do publicznej informacji listy 
uczniów przyjętych i nieprzyjętych do 
danej szkoły.



16 lipca 2019r. 

 Podanie przez dyrektorów szkoły liczby 
miejsc wolnych.

 Rozpoczęcie naboru uzupełniającego.



Sposoby przeliczania na 
punkty poszczególnych 

kryteriów 



Wyniki egzaminu gimnazjalnego

 Język polski
 Historia i wiedza o społeczeństwie
 Matematyka
 Przedmioty przyrodnicze
 Język obcy nowożytny 

(poziom podstawowy)

wynik w procentach x 0,2 pkt.



Oceny z przedmiotów 
edukacyjnych na świadectwie 
ukończenia szkoły

 Celujący – 18 punktów

 Bardzo dobry - 17punktów

 Dobry – 14 punktów

 Dostateczny – 8 punktów

 Dopuszczający – 2 punktów

 Świadectwo z wyróżnieniem – 7punktów



Kryteria dodatkowe



Uzyskanie w zawodach wiedzy będących 
konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanymi przez kuratorów oświaty na 
podstawie zawartych porozumień

 Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego-
10 punktów

 Tytuł laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 7 punktów

 Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 5 punktów



Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o 
zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim lub turniejem o 
zasięgu ogólnopolskim  organizowanymi zgodnie z przepisami 
art. 22 ust 2 pkt 8

 Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej-10 punktów

 Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej-4 punkty

 Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej-3 punktów



Uzyskanie  zawodach wiedzy będących 
konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
przedmiotowego – 10 punktów

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

 dwóch lub więcej tytułów finalisty  konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 5 punktów

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 3 punkty



Uzyskanie zawodach wiedzy będących 
konkursem lub turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

 Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej-10 punktów

 Dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej-7 punktów

 Dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej-5 punktów

 Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej-7 punktów

 Tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej-3 punkty

 Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej-2 punktów



Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach 
wiedzy  innych niż wyżej wymienione lub 
sportowych organizowanych przez kuratorów 
oświaty lub inne podmioty działające na 
terenie szkoły, na szczeblu:

 Międzynarodowym – 4 punkty  

 Krajowym – 3 punkty

 Wojewódzkim – 2 punkty

 Powiatowym – 1 punkt



 W przypadku gdy uczeń ma więcej niż 
jedno szczególne osiągnięcie z takich 
samych zawodów wiedzy, artystycznych i 
sportowych, na tym samym szczeblu i 
tego samego zakresu, wymienione na 
świadectwie ukończenia gimnazjum 
przyznaje się jednorazowo punkty w tych 
zawodach, z tym że maksymalna liczba 
punktów możliwa do uzyskania wynosi 18 



 Kryterium za osiągnięcia w zakresie 
aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego w szczególności w 
formie wolontariatu – 3punkty 



Dziękuję za uwagę 


