
Kuratorium Oświaty  
w Katowicach  

 

DELEGATURA W SOSNOWCU 
8 stycznia 2020 r. 

 

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych 

na rok szkolny 2020/2021. 

1 



 
 
 

Rekrutacja 2020/2021 – podstawy prawne 

 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Rozdział 6 art. 130 - 164 
pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). 

• Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 
2245 ze zm.). 

• 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). 
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Rekrutacja 2020/2021 

 

Rekrutacja do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych: 

• czteroletnie liceum ogólnokształcące, 

• pięcioletnie technikum, 

• trzyletnia branżowa szkoła I stopnia, 

• dwuletnia branżowa szkoła II stopnia dla osób posiadających świadectwo 
ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej, 

• szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie. 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
dla absolwentów szkół podstawowych  

  
Rekrutacja do pierwszych klas liceum ogólnokształcącego 

 

Art.  134  ust. 1 pkt. 1, ust.2 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148  ze zm.) 

 

Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo 
ukończenia szkoły podstawowej. 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
dla absolwentów szkół podstawowych 

Rekrutacja do pierwszych klas technikum i branżowej szkoły I stopnia 

 

Art.  134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1148  ze zm.) 

Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają: 

•   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

•   zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie 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).    

     

 
5 



 
 
 
 

Rekrutacja  pracowników młodocianych do klasy pierwszej  
branżowej szkoły I stopnia 

Podstawy prawne: 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.) 

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki 
zawodu zawiera pracodawca z młodocianym, w terminie przyjęć kandydatów do 
branżowych szkół I stopnia.  

Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego 
odbywanego w formie nauki zawodu co do zasady, kieruje ich na dokształcanie 
teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia. 

Istnieje także możliwość dokształcania teoretycznego w formie turnusu 
dokształcania teoretycznego młodocianych. 

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
dla absolwentów szkół podstawowych 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
dla absolwentów szkół podstawowych 

Rekrutacja do szkół sportowych 

Art.  137 ust. 4 – 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148  ze zm.) 

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 orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie 
nauki w szkole lub oddziale wydane przez lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, 

• posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły, 

• uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
dla absolwentów szkół podstawowych 

Rekrutacja do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych lub 
oddziałów dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych 

Art.  140 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1148  ze zm.) 

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. 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
dla absolwentów szkół podstawowych 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 
następujące kryteria: 

• 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,  

• wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych -  do oddziałów wymagających 
szczególnych indywidualnych predyspozycji (dotyczy liceum ogólno- 
kształcącego, technikum i branżowych szkołach I stopnia) 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  

dla absolwentów szkół podstawowych  
 
 
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: 

• języka polskiego      21 kwietnia 2020 r. (wtorek), 

• matematyki       22 kwietnia 2020 r. (środa), 

• języka obcego nowożytnego      23 kwietnia 2020 r. (czwartek). 

Terminy dodatkowe: 

• język polski      1 czerwca 2020 r. (poniedziałek),  

• matematyka      2 czerwca 2020 r. (wtorek),  

• język obcy nowożytny     3 czerwca 2020 r. (środa).  
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
dla absolwentów szkół podstawowych  

 
Terminy ogłaszania wyników egzaminów, przekazania szkołom oraz wydania 
uczniom wyników i zaświadczeń 
 

• Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty -   

    19 czerwca 2020 r.  

• Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń -  

    19 czerwca 2020 r.  

• Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 

    26 czerwca 2020 r.  
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
dla absolwentów szkół podstawowych  

 
 
Przeliczanie punktów za wyniki egzaminów ósmoklasisty (zadanie komisji 
rekrutacyjnej w szkole): 
 
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.  

 

§  12. 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) 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
dla absolwentów szkół podstawowych  

 

•  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 maksymalnie -  100 punktów. 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
dla absolwentów szkół podstawowych 

 

Przeliczanie punktów za świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

(oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przyznaje się 18 punktów za ocenę 
celującą) -           maksymalnie 72 punkty  

np.: 

• język polski – maksymalnie - 18 punktów, 

• matematyka – maksymalnie -  18 punktów, 

• jeden przedmiot – maksymalnie -  18 punktów, 

• drugi przedmiot – maksymalnie -  18 punktów. 

 

§  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) 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
dla absolwentów szkół podstawowych 
 
Przeliczanie punktów za świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

• Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się  
   7 punktów.  

• 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. 

• Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, przyznaje się   3 punkty.    

Razem: 72 punkty + 7 punktów + 18 punktów + 3 punkty = 100 punktów 

§ 5,6,7 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) 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
dla absolwentów szkół podstawowych 

 
Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych 

 

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, są przyjmowani w pierwszej kolejności do 
publicznej szkoły ponadpodstawowej .  

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, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji 
językowych. 

Art.  132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
dla absolwentów szkół podstawowych 

 

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

• 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, jest zwolniony z egzaminu z tego 
przedmiotu.  

• Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub 
przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty 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. 

 

Art. 44 zx ust. 1, art. 44 zzzw Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481) 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
dla absolwentów szkół podstawowych 

 
 

 

Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych w zakresie 
zasad przeprowadzania i przystępowania do egzaminu ósmoklasisty c.d. 

 

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

 

Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512) 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  

dla absolwentów szkół podstawowych 
  

 

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 oraz określa 
miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.  

 

 

Art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
dla absolwentów szkół podstawowych 

 
 
 

 

 

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 
o zasięgu: 

• międzynarodowym 

• krajowym 

• wojewódzkim 

• powiatowym  

oznaczają miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym 
na podstawie ustalonego przez organizatora regulaminu zawodów. 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
dla absolwentów szkół podstawowych 

 
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) 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
dla absolwentów szkół podstawowych 

 

Proponowane terminy postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego, a także terminy składania 
dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół 
ponadpodstawowych i klas wstępnych w publicznych szkołach 
ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, po 
uwzględnieniu uwag zgłoszonych poprzez platformę oraz  
w czasie spotkania w Kuratorium. 
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Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 
0 1 2 3 

1.  
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami.  

od 18 maja 2020 r. 

do 22 czerwca 2020 r. 
do 24 lipca 2020 r. 

1a. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej z oddziałami dwujęzycznymi 

wraz z dokumentami.  

 

do 1 czerwca 2020 r. do 24 lipca 2020 r. 

2. 

Przeprowadzenie: 
-  sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – za zgodą 
ministra właściwego ds. oświaty (art. 134 ust. 5 
ustawy Prawo Oświatowe), 
- prób sprawności fizycznej (art. 137 ust. 4 ustawy 
Prawo Oświatowe), 
- sprawdzianu kompetencji językowych (art. 140 
ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe), 
- sprawdzianu predyspozycji językowych - klasy 
wstępne (art. 140 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe). 

 

 

do 10 czerwca 2020 r. 

 

do 28 lipca 2020 r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywny wynik:  
- sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,  
- prób sprawności fizycznej, 
- sprawdzianu kompetencji językowych, 
- sprawdzianu predyspozycji językowych - klasy 
wstępne.  

 

do 12 czerwca 2020 r. 

 

29 lipca 2020 r. 
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Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

0 1 2 3 

4. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 

szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

do 30 czerwca 2020 r. 
  

---------------------------------- 

5. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

i dokumentów  (w tym oświadczeń) o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej, z uwzględnieniem 

art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. 

do 7 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych (art. 158 ust. 1 

ustawy Prawo oświatowe). 

8 lipca 2020 r.  10 sierpnia 2020 r. 
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7. 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na badania lekarskie.  
do 10 lipca 2020 r. do 13 sierpnia 2020 r. 

8. 

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub 

opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego  

woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i  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 o 

którym mowa  w art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo oświatowe. 

do 20  lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r. 
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9. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych. 

do 21 lipca 2020 r.  21 sierpnia 2020 r. 

10. 

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. 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
Branżowa szkoła II stopnia 

Podstawy prawne  

• dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia: 

Art.  135 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1148  ze zm.), 

• dla absolwentów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej: 

Art.  95  ust.1  ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo 
oświatowe, Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 
2018 r. poz. 2245 ze zm.).   

Na lata szkolne 2020/2021 - 2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej 
branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących 
absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli 
kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013. 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
Branżowa szkoła II stopnia 

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia 

Na semestr pierwszy klasy I branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się 
kandydatów, którzy posiadają: 

• świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, 

• zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, (zakres 
odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w 
branżowej szkole II stopnia), 

• zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie 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).     
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
branżowa szkoła II stopnia 

Absolwenci  zasadniczej szkoły zawodowej 

Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się 
kandydatów którzy posiadają: 

• świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, 

• zaświadczenie o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej (zakres 
odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w 
branżowej szkole II stopnia), 

• zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie 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).     
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
szkoła policealna 

Podstawy prawne  

Art.  136 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1148  ze zm.).   

Na semestr pierwszy klasy I szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy:  

• posiadają wykształcenie średnie,  

• posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie 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),     

• uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji 
przydatnych w danym zawodzie -jeżeli program nauczania wymaga takich 
uzdolnień. 
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Odmowa przyjęcia kandydata i odwołanie  
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

W terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/kandydat pełnoletni może 
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata/kandydata 
pełnoletniego z wnioskiem sporządza się uzasadnienie (zawiera ono przyczyny 
odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, uprawniającą do 
przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 
rekrutacyjnym). 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata/kandydat 
pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej. 

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

Art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.  
                            poz. 1148 ze zm.) 
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Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych 
 Podstawy prawne: 

 
 
 
 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), 
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), 
3. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 2245 ze zm.),  
3. 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), 
4. Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512), 
5. Rozporządzenia MENiS Organizacja oraz sposób przeprowadzania konkursów, 
turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr. 13, poz. 125 ze zm.), 
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.). 
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