
Rekrutacja do szkół 

ponadpodstawowych
na rok szkolny 2022/2023

nabór elektroniczny



Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów zamieszczone są na 

stronie internetowej szkoły http://www.sp28.torun.pl po lewej 

stronie w doradztwie zawodowym. 

Jest tam podany sposób wyliczania punktów w ramach 

rekrutacji: 

max. 200pkt do zdobycia: 100pkt za wyniki na świadectwie 
(każda ocena ma swój poziom punktów + pkt za osiągnięcia, wolontariat, 

świadectwo z wyróżnieniem) + 100pkt za wyniki z egzaminu (wynik 

egzaminu jest procentowy, więc do przejścia na punkty służy podany 

przelicznik). 

W zakładce są również zestawienia progów punktowych, od 

których byli przyjmowani uczniowie do poszczególnych klas 

w różnych szkołach w naborze – żeby zorientować się, jakie 

mniej więcej ilości punktów były preferowane…

http://www.sp28.torun.pl/


W kolejnej zakładce są linki do wszystkich szkół 

ponadpodstawowych, ale samemu też można odszukać 

stronę szkoły i poczytać o klasach i szkole…

Na górze strony internetowej szkoły jest też zakładka 

„egzamin kl.8”. 

W niej zamieszczamy bieżące komunikaty OKE dotyczące 

terminów egzaminu, pomocy, które można wnieść na 

egzamin, instrukcji egzaminacyjnych z załącznikami, są 

informatory dotyczące każdej z części egzaminu oraz 

prezentacja, którą właśnie przedstawiam.

Zawsze też można wejść bezpośrednio na stronę OKE 

https://www.oke.gda.pl, w zakładkę „egzaminy”, wybrać 

„ósmoklasisty” i tam są wszystkie dostępne dokumenty.



Absolwenci szkoły podstawowej wybierają:

CZTEROLETNIE LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

lub 

PIĘCIOLETNIE

TECHNIKUM

lub

BRANŻOWĄ

SZKOŁĘ I STOPNIA



DYREKTOR SZKOŁY ponadpodstawowej,

DO KOŃCA LUTEGO:

WYZNACZYŁ

- termin przeprowadzenia

sprawdzianu uzdolnień

kierunkowych wymagających

szczególnych umiejętności

w określonym zakresie oraz

termin ogłoszenia listy

kandydatów, którzy uzyskali

pozytywny wynik tego

sprawdzianu

- termin przeprowadzenia

sprawdzianu uzdolnień lub

predyspozycji przydatnych

w danym zawodzie oraz

termin ogłoszenia list

kandydatów, którzy uzyskali

pozytywny wynik tego

sprawdzianu

OGŁOSIŁ

- przedmioty, z których oceny na 

świadectwie ukończenia szkoły

są punktowane w rekrutacji (j.polski 

i matematyka obowiązkowo + dwa 

przedmioty określone w naborze do 

konkretnej klasy)

- informację o języku obcym, który 

jest drugim językiem nauczania w 

szkole

- informację o sporcie, w którym 

odbywa się szkolenie sportowe

w szkole lub oddziale sportowym



Nabór elektroniczny

• do szkół ponadpodstawowych w Toruniu 

obowiązuje nabór elektroniczny (z wyjątkiem Liceum 

Akademickiego, Szkoły Muzycznej i innych niepublicznych placówek)

za pośrednictwem strony https://torun.edu.com.pl

• dostęp do platformy zostanie udostępniony w 

połowie maja 2022r.

• każdy uczeń zakłada sobie dostęp do niej

• uczniowie ustalą w niej swoją listę 

priorytetowych szkół i klas (będą mogli wybrać 3 

szkoły, a w ich zakresie dowolną ilość klas)



• istotna jest strategia ustalenia kolejności klas 

(* jeśli stawiamy na szkołę, to na pierwszych 

miejscach wstawiamy różne klasy w tej samej 

szkole, a później pozostałe dwie szkoły

*jeśli zależy nam na profilu, to na pierwszych 

miejscach ustawiamy klasy o konkretnym profilu w 

3-ech szkołach, a później inne klasy w tych 

szkołach)

ostatecznym potwierdzeniem dokonanych 

wyborów jest wydrukowanie wypełnionego 

podania i zaniesienie go do sekretariatu szkoły, 

którą wskazało się na liście jako pierwszą



• wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

wraz z dokumentami będzie można składać 

od 16 maja 2022 r. do 21 czerwca 2022 r., 

z wyjątkiem:
szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, 

oddziału międzynarodowego,

oddziału przygotowania wojskowego w szkole 

ponadpodstawowej, 

oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych

indywidualnych predyspozycji

oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w 

szkołach ponadpodstawowych,

do których wnioski składane będą od 16 maja 2022 r. 

do 31 maja 2022 r. (aby uczeń przed zakończeniem naboru do klas 

ogólnodostępnych znał już wyniki swego egzaminu predyspozycji)

Przewidywane terminy egzaminów „specjalistycznych” odbywa się pomiędzy 1 a 13 

czerwca 2022. Dokładny termin w danej szkole ponadpodstawowej na ich stronie.



• uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy 

złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. (w praktyce 

od wydania zaświadczeń OKE w lipcu do 12 lipca)

• nabór zakończy się ogłoszeniem list uczniów przyjętych do 

danej szkoły: 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

ogłoszone zostaną 19 lipca 2022 r.

• W terminie od 19 lipca 2022 r. do 22 lipca 2022 r., w 

przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się 

potwierdzenie woli (RODZIC) 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. 

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -

także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o



braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i 

orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdem.

• Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

ogłoszone zostaną 25 lipca 2022 r.

• Na ewentualne odwołanie się od decyzji komisji 

rekrutacyjnej jest czas do 3 dni od daty ogłoszenia wyników



•W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza 

się postępowanie uzupełniające w terminie 25 lipca od godz. 

12:00 do 1 sierpnia 2022r.godz. 15:00.

•Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną 

przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym 

i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, 

będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego 

(na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

•Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej 

wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży 

zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada 

powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe). 



W prawie:
Art. 148 ustawy–Prawo oświatowe 

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, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 

pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

Art. 154 ust. 2 ustawy–Prawo oświatowe 

Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do końca września, podaje do publicznej wiadomości szczegółowy termin: 

1)przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust. 5 i art. 135 ust. 7, oraz termin podania do 

publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego 

sprawdzianu, 

2)przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 2, 

oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik tego sprawdzianu, 

3) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 141 ust. 6 

biorąc pod uwagę terminy określone przez właściwego kuratora oświaty zgodnie z ust. 1 pkt 2.

Art. 154 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe 

Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do końca września, podaje do publicznej wiadomości odpowiednio 

informacje o: 

1)języku obcym, który jest językiem nauczania, albo drugim językiem nauczania w danej szkole, oddziale lub klasie, o których mowa 

w art. 138 ust. 1 i 4 /oddziale międzynarodowym/, art. 139 ust. 1 i art. 140 ust. 1 i 2 /szkole dwujęzycznej lub oddziale 

dwujęzycznym/ 

2)sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale, o których mowa w art. 137 ust. 1 i 4; /szkole 

sportowej, szkole mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego, oddziału mistrzostwa sportowego/ 



Art. 154 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe 

Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 

w pierwszym powszednim dniu lutego – do końca września, podaje do publicznej wiadomości odpowiednio informacje o: 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, 

art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, albo branżowej 

szkoły I stopnia będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 134 ust. 1, 

art. 135 ust. 1, art. 137 ust. 4, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 1, art. 140 ust. 1 i 2 oraz art. 143 ust. 1. /dot. dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ogólnokształcących ustalonych przez dyrektora danej szkoły , które wspólnie z ocenami z języka polskiego i matematyki brane 

będą pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły/

Za weryfikację wniosków i ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego odpowiada komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły. 

Art. 157 ust. 1 ustawy-Prawo oświatowe 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

przedszkola, szkoły lub placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

Art. 158 ust. 2 ustawy-Prawo oświatowe 

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do publicznej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został 

zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

Art. 157 ust. 2 ustawy-Prawo oświatowe 

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych (…); 

2)ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (…) ; 

3)przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu 

kompetencji językowych, badania przydatności, sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, egzaminu wstępnego 

lub badania uzdolnień kierunkowych (…);/ jeżeli dotyczy/ 

4)przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 141 ust. 6; / jeżeli dotyczy/ 

5)sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

Procedura odwoławcza 

Art. 158 ust 6-9 ustawy-Prawo oświatowe z uwzględnieniem § 11bab ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 

marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.) 

„W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas 

wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz na semestr pierwszy klas I publicznych 

szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych termin, o którym mowa odpowiednio w: art. 158 

ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe – wynosi 3 dni”.



Procedura odwoławcza: 

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata 

lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 

danego typu szkoły ponadpodstawowej. /art. 158 ust. 6 uPo/ 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o 

którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz 

liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

/art.158 ust.7 uPo/ 

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznej szkoły ponadpodstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. /art.158 ust.8 uPo/ 

Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 3 dni od 

dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu 

administracyjnego. /art.158 ust.9 uPo/

Postępowanie uzupełniające 

Art. 161 ust. 1 - 3 ustawy Prawo–oświatowe 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (…) publiczna szkoła (…) nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor (…) szkoły 

(…) przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest 

przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

3. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio (przyp. rozdział 6 ustawy Prawo oświatowe).

Art. 132 ustawy-Prawo oświatowe 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub 

laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 

ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna 

jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności do: 

1)publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej 

szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1;

2) publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 143 ust. 1 (przyp. szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Ministra 

Obrony Narodowej), 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, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 137 ust. 1 i 4 oraz art. 

143 ust. 1 

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

ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, o której



mowa w art. 25 ust. 3, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 138 ust. 4 i art. 140 ust. 1 i 2, z tym że 

warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1, albo 

pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 2, 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.

Art. 134 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe 

dotyczy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych - czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich 

techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia 

Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 

ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;

Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy: 

3) (…) 

4) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie 

szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - posiadają 

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z 

dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; 

5) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie 

szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa 

jazdy kategorii C lub C+E - posiadają orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, 

o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; 

6) (…)

Art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy-Prawo oświatowe 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której 

mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1)wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2)wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego 

oddziału tej szkoły; 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 



4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a)uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie 

szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji -

wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w ust. 5.

Art. 137 ustawy-Prawo oświatowe 

dotyczy rekrutacji do szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego , oddziału mistrzostwa sportowego. 

W szczególności: 

ust. 4. Do klasy I 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 przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w ust. 1 / tj. 1) 

posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej, 2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału, 3)uzyskali pozytywne 

wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest 

prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale/ i art. 134 ust. 1.

Art. 140 ustawy - Prawo oświatowe 

dotyczy rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych lub oddziałów dwujęzycznych w publicznych 

szkołach ponadpodstawowych 

W szczególności: 

ust. 1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej 

ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, oraz uzyskali pozytywny wynik 

sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. 

Art. 138 ustawy - Prawo oświatowe 

dotyczy Rekrutacja do pierwszych klas oddziałów międzynarodowych w publicznych szkołach 

W szczególności: 

ust. 4. Do przyjmowania kandydatów do oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 140.



Art. 143 ustawy-Prawo oświatowe 

dotyczy rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej 

W szczególności: 

ust. 1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, 

albo oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) spełniają warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1; 

2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

3) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły; 

4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

Zasady postępowania rekrutacyjnego w szczególności określają: 

1)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) [R1] 

2)przepisy § 11bab rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)[R2]

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których 

mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w przypadku przeliczania na punkty wyników 

egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe: 

1) wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, matematyki- mnoży się przez 0,35; 

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. 

§ 11bab ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia … [R2]

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 

18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przelicza się na 

punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

1)języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym - przyznaje się po 35 punktów, b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 

punktów, c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów, d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów, e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 

punktów 

2)wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym - przyznaje się 30 punktów, b) bardzo dobrym - przyznaje 

się 25 punktów, c) dobrym - przyznaje się 20 punktów, d) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów, e) dopuszczającym - przyznaje się 5 

punktów. 

§ 11bab ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia … [R2]



W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

§ 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie postępowania rekrutacyjnego … [R1] 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

§ 7 rozporządzenia w sprawie postępowania rekrutacyjnego … [R1]

Kwestie odnotowania na świadectwie promocyjnym i ukończenia szkoły szczególnych osiągnięć ucznia reguluje rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019r., poz. 1700 z późn. 

zm.) 

Zgodnie z pkt 21 pkt 1 i 2 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, 

w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 

1)uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty, albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie 

szkół; 

2)osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

MEN wskazuje 

„(…) podejmowanie decyzji, które szczególne osiągniecia ucznia zostaną wpisane na świadectwie – z uwzględnieniem ww. przepisów - należą 

do kompetencji dyrektora szkoły i rady pedagogicznej szkoły (…)”. 

„(…) świadectwo ukończenia szkoły jest dokumentem, w którym podsumowuje się osiągnięcia ucznia ze wszystkich lat nauki w szkole. Tym 

samym powinny być tam wyróżnione najwyższe osiągnięcia tego ucznia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych – organizowanych 

przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły (…)” 

pismo z dnia 12 września 2017 r. znak: DKO-WOK.4030.196.2017.LG



Wszystkie potrzebne materiały i informacje znajdują się 
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