
KTO BĘDZIE PRZYJĘTY DO SZKOŁY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?
Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad 
przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej. 
Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

DZIAŁANIA I TERMINY

KTO PRZYGOTOWUJE REKRUTACJĘ DO SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH 
I PONADGIMNAZJALNYCH W DANYM MIEŚCIE?

Za przygotowanie rekrutacji odpowiada samorząd, 
który ustala sieć szkół na danym terenie.

DO ILU SZKÓŁ MOGĄ APLIKOWAĆ UCZNIOWIE 
KOŃCZĄCY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ 
I GIMNAZJUM?

Każdorazowo liczbę tę ustalają władze 
samorządowe.

Więcej informacji na www.men.gov.pl/REKRUTACJA

REKRUTACJA DO SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH 
ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH 
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

KURATOR OŚWIATY DYREKTOR SZKOŁY
do końca stycznia 2019 r. do końca lutego 2019 r.

ustala harmonogram rekrutacji, 
w tym terminy składania 

dokumentów

wyznacza terminy 
sprawdzianów:  

–  uzdolnień kierunkowych, 
–  predyspozycji przydatnych 

w danym zawodzie 
oraz termin ogłoszenia listy 
kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki tych 
sprawdzianów

ogłasza informację 
o języku obcym, który 
jest drugim językiem 
nauczania w szkole 

lub oddziale 
dwujęzycznym, 

lub jest językiem 
nauczania w oddziale 
międzynarodowym

podaje informację 
o sporcie, 

w którym odbywa się 
szkolenie sportowe 

w szkole lub oddziale 
sportowym

ogłasza przedmioty, 
z których oceny 
na świadectwie 

ukończenia szkoły 
są punktowane 

w rekrutacji

do końca lutego 2019 r.

ogłasza wykaz konkursów 
przedmiotowych punktowanych 

w rekrutacji

KOGO DOTYCZY?
Absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz oddzielnie absolwentów gimnazjów.

CO BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ 
PRZY REKRUTACJI? 
• wyniki egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego,
•  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów,
• szczególne osiągnięcia ucznia,
• ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

Postępowania rekrutacyjne 
będą prowadzone 

w tym samym czasie, 
ale każda szkoła utworzy 

odrębne klasy 
dla absolwentów szkoły 

podstawowej i gimnazjum.

Kryteria rekrutacyjne 
dla absolwentów 

szkoły podstawowej 
i gimnazjum będą 

takie same.

Za weryfikację wniosków 
i ostateczne wyniki postępowania 

rekrutacyjnego będzie odpowiadać 
komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora szkoły. 

SZKOŁY ZAPEWNIĄ MIEJSCE WSZYSTKIM ABSOLWENTOM

W marcu 2019 r. w szkołach będą dostępne szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji. 


