
Rekrutacja uczniów 
do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2022/2023



• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1915 oraz z 2022 r. poz. 583),

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),

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

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (2018 r. poz. 2245, 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287, 2248, z 2021

r. poz. 4.),

• 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),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków

i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1361),

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

sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1036),

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych
podstawy prawne:



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.



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



W jaki sposób będzie można dokonać wyboru 
szkoły i klasy?

①Wybrać i wskazać preferowane klasy
(w trzech szkołach w ramach jednego organu prowadzącego, 
bez ograniczeń wyboru ilości klas w tych szkołach)

② Przeanalizować zasady rekrutacji do wybranych 
klas opublikowane na stronach internetowych 
szkół 
(regulaminy i zasady rekrutacji)

③ Ustalić kolejność wg własnych preferencji 
(np. wg własnych zainteresowań i predyspozycji)

④ Zebrać maksymalną liczbę punktów 
w procesie rekrutacji



Limit wniosków o przyjęcie do szkoły określa 
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)

Art.  156.

1. Wniosek, o którym mowa w art. 149, może być 
złożony do nie więcej niż trzech wybranych […] 
publicznych szkół, chyba że organ prowadzący 
dopuści możliwość składania wniosku do więcej 
niż trzech wybranych […] publicznych szkół.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się 
kolejność wybranych […] publicznych szkół 
w porządku od najbardziej do najmniej 
preferowanych.



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



Przykład wyboru: 
uczeń preferuje konkretne klasy – rozszerzenia lub zawody

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 – 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 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)

• 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).



Art. 137 ust. 4 – 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)

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

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)

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: Jagiellonka i III LO



• 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).

Jeżeli liczba kandydatów  
jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole 

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria



Ósmoklasista przystępuje w roku szkolnym 2021/2022 do egzaminu 

w terminach ustalonych przez CKE.

Terminy ogłaszania wyników egzaminów, przekazania szkołom 
wyników i zaświadczeń oraz wydania ich uczniom ustala CKE.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

W terminie głównym Czas trwania/ czas przedłużony
1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek)
2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa)
3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek)

120 minut/ 120 minut + 60 minut
100 minut/ 100 minut + 50 minut
90 minut/ 90 minut + 45 minut

W terminie dodatkowym Czas trwania/ czas przedłużony
1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek)
2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek)
3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa)

120 minut/ 120 minut + 60 minut
100 minut/ 100 minut + 50 minut
90 minut/ 90 minut + 45 minut

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 1 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 7 lipca 2022 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 8 lipca 2022 r.



Jak zebrać maksymalną liczbę punktów 
w procesie rekrutacji?

① 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).

② 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.). 

③ Uzyskać świadectwo z wyróżnieniem, za które przyznaje się 7 punktów.

④ Udzielać się społecznie, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 
w formie wolontariatu - za te osiągnięcia przyznaje się 3 punkty.

⑤ Osiągać miejsca uznane za wysokie w konkursach (maksymalnie 18 punktów).

§ 12 i § 14 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)



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 

(za j. polski)

35
punktów 

(za matematykę)

30 
punktów 

(za j. angielski)
+ + = 100 

punktów

Przeliczanie punktów za wyniki z egzaminów 
ósmoklasisty 

72
punkty

(za oceny)

7
punktów 

(za świadectwo 
z paskiem)

18 
punktów 

(za konkursy)

3
punkty 

(za wolontariat)

+ + + = 100 
punktów

Maksymalna liczba punktów 
możliwa do uzyskania wynosi  200



Mazowiecki Kurator Oświaty działając na podstawie art. 
148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) podał do 
publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych, które mogą być uwzględniane 
przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i 

wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej w roku szkolnym 2021/2022. Wykaz składa 

się z 3 załączników:
• załącznik nr 1 – zawody, które mogą być umieszczone 

na świadectwie kończącym szkołę, jeżeli uczeń zdobył 
miejsce zwycięskie w całym II etapie edukacyjnym;

• załącznik nr 2 – (wykaz „wygaszany”) zawody, które 
mogą być umieszczone na świadectwie kończącym 
szkołę, jeżeli uczeń zdobył miejsce zwycięskie wyłącznie 
w latach szkolnych 2017/2018 - 2018/2019. 



Za wysokie miejsca w zawodach (zał. 1 i zał. 2) określa się maksymalnie
pierwsze trzy miejsca (wyniki) w zawodach wymienionych w wykazie na
szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub
powiatowym. Otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu
laureata, wyróżnienia określonego przez organizatora konkursu, a
niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie
stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów
w rekrutacji.
Wyjątek stanowią osiągnięcia uzyskane w zawodach w roku szkolnym
2018/2019. W roku szkolnym 2021/2022 na świadectwie kończącym
szkołę podstawową można uwzględniać, jako zwycięskie, miejsca od 1
do 10 w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz od 1 do 5 w
zawodach wojewódzkich, wyłącznie jeżeli to osiągnięcie zostało
uzyskane w zawodach w roku szkolnym 2018/2019 oraz dane zawody
znajdują się w załączniku nr 2.Należy również podkreślić, iż niektóre
zawody mają zasięg rzeczywisty odbiegający od tego wynikającego z
nazwy konkursu. Punkty szkoła powinna przyznać zgodnie z
rzeczywistym zasięgiem określonym wykazie.



Żeby sukces został wpisany na świadectwo, uczeń musi przedstawić 

wychowawcy dyplom potwierdzający zajęte miejsce lub zdobuty tytuł.

załącznik nr 3 – konkursy przedmiotowe, tematyczne i 
interdyscyplinarne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty dla uczniów szkół podstawowych. W tych konkursach wszyscy 
uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata i finalisty uzyskują dodatkowe 
profity podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej zgodnie z 
aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
Szkolna komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 
szkolny 2022/2023, przyznaje punkty za osiągnięcie wysokiego miejsca 
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w 
latach szkolnych 2017/2018 - 2021/2022, zgodnie z ogłoszonym 
odpowiednio wykazem tych konkursów.
Dyrektor szkoły podstawowej decyduje, czy dane osiągnięcie jest 
osiągnięciem szczególnym. Nie ma obowiązku wpisywać wszystkich 
przedstawionych osiągnięć ucznia na świadectwie kończącym szkołę 
podstawową, niezależnie czy dane osiągnięcie było wpisane na 
świadectwach kończących klasę w latach poprzednich.



Płocki Portal Oświatowy = nabór 
elektroniczny w naszym mieście

https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl/ 

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. Zostanie uaktualniona w kwietniu 2022 r.


