
REKRUTACJA DO SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH 
  

NA ROK SZKOLNY 2021/22 

 

 

podstawowe informacje 



Możliwości kształcenia po szkole podstawowej 

Uczeń wybiera między 

następującymi szkołami:  



Terminy 
rekrutacji  



W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do 

szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z 
przepisami § 11a 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. poz. 493 z póżn.zm.) 

mogą być procedowane za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.  



Składanie 
wniosków  
do szkół 

ponadpodstawo-
wych* 

 

17 maj - 21 czerwca  

do godziny 15.00 
 

Ósmoklasiści logują się na stronie 

prowadzącej rekrutację elektroniczną. 

Mają prawo wybrać trzy szkoły,         

do których chcieliby się dostać. 

Ostatnią fazą procesu logowania     

jest wygenerowanie wniosku.  

 

Wniosek musi zostać podpisany przez 

jednego z rodziców/opiekunów 

prawnych, a następnie złożony           

w szkole pierwszego wyboru. 

 

 

 

*Nie dotyczy niektórych typów 

szkół – patrz kolejny slajd 

Termin: 



Inne terminy 
składania 
wniosków             

w niektórych 
szkołach 

 

 

17 maj - 31 maj  

do godziny 15.00 
 

Uczniowie, którzy wybierają naukę       

w  szkołach ponadpodstawowych typu: 

szkole dwujęzycznej, oddziale 

dwujęzycznym, oddziale 

międzynarodowym, oddziale 

przygotowania wojskowego w szkole 

ponadpodstawowej, oddziałach 

wymagających od kandydatów 

szczególnych indywidualnych 

predyspozycji oraz do szkół i oddziałów 

prowadzących szkolenie sportowe        

w szkołach ponadpodstawowych  

składają wnioski w wyżej wymienionym 

terminie. 

 
 

Wyjątek: 

Termin: 



Rekrutacja do szkół 
ponadpodstawowych 

dotyczy  
niektórych szkół * 

 

 

Od 1 do 14 czerwca  

lub II termin do 8 lipca 

 

W tym czasie odbywają się 

sprawdziany uzdolnień, sprawdziany 

kompetencji językowych, sprawdziany 

predyspozycji językowych oraz prób 

sprawności fizycznej*. Informację o 

terminie sprawdzianu ogłasza do 14 

maja dyrektor szkoły 

ponadpodstawowej. 

 

 

 
Wyniki sprawdzianów  zostaną podane 

przez komisję rekrutacyjną  

w dniach: 

 I termin: do17 czerwca 2021 r. 

II termin: do 9 lipca 

Termin: 

*patrz poprzedni slajd 



25 czerwca – otrzymanie 
świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej 

9 lipca  – otrzymanie 

zaświadczenia o 

wynikach egzaminu 

ósmoklasisty  



UZUPEŁNIENIE 
WNIOSKU  

od 25 czerwca  

do 14 lipca 

 do godziny 15.00  
 

Uczeń ma obowiązek uzupełnić 

wniosek o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej,           

o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty oraz złożyć 

nowy wniosek, jeśli kandydat 

zdecydował się na zmianę szkół,     

do których chce kandydować. 

Termin 



Ogłoszenie  

 

22 lipca 

  
Ogłoszone zastają listy 

kandydatów 

zakwalifikowanych                   

i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

Termin 



Kandydat 
potwierdza wolę 

przyjęcia 

 

23-30 lipca  
do godziny 15.00  

  Kandydaci zakwalifikowani 

składają potwierdzenie woli przyjęcia 

w postaci złożenia 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. 

 

 

Termin 



W technikach         
i szkołach 

branżowych-
zaświadczenie 

lekarskie 

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe należy złożyć także 

zaświadczenie lekarskie zawierające 

orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdami          i 

orzeczenie psychologiczne o braku 

przeciwwskazań psychologicznych do 

kierowania pojazdem. 

Jeśli nie jest to możliwe w wyznaczonym 

terminie rodzic kandydata informuje o tym 

dyrektora szkoły do 20 sierpnia wyjaśniając 

przyczynę. Ostatecznie dokument należy 

złożyć do 24 września 2021. 

 

szkoła prowadząca 

kształcenie zawodowe wydaje 

skierowania na badanie 

lekarskie  

od 17 maja do 26 lipca 



OGŁOSZENIE LIST 

 

2 sierpnia  

do godziny 14.00 

 

Ogłoszenie listy 

kandydatów przyjętych  

i kandydatów 

nieprzyjętych do szkół 

ponadpodstawowych. 



Rekrutacja 
uzupełniająca 

3 do 23 sierpnia 

 

Jeśli ósmoklasista nie dostał 

się do żadnej z wybranych 

przez siebie  szkół, bierze 

udział rekrutacji 

uzupełniającej. Logując się 

na stronie rekrutacji wybiera 

spośród szkół 

dysponujących wolnymi 

miejscami.  



Terminy rekrutacji uzupełniającej 
Rodzaj czynności  termin 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

3-5 sierpnia 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

16 sierpnia 

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata przez 

złożenie dokumentów 

 

17-20 sierpnia 
do godziny 

15.00 

Podanie do publicznej wiadomości 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

23 sierpnia 



KRYTERIA 
OBOWIĄZUJĄCE 

PODCZAS 
REKRUTACJI 

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty z : 

 - języka polskiego 

- matematyki 

- języka nowożytnego 

Oceny ze świadectwa: 

-język polski 

 -matematyka 

-I przedmiot  

-II przedmiot 

 

 

 

 

- szczególne osiągnięcia wpisane      
na świadectwo 

- osiągnięcia w zakresie aktywności 
społecznej   

- świadectwo z wyróżnieniem 



Przelicznik ocen z przedmiotów na świadectwie: 
Ocena Punkty 

Celująca  18 

Bardzo dobra 17 

Dobra 14 

Dostateczna 8 

Dopuszczająca 2 

Pozostałe przeliczniki: 
Wpis: Punkty 

Świadectwo z wyróżnieniem  7 

Szczególne osiągnięcia do 18  

Osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej  

 3 



Rodzaj czynności  termin 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 

logowanie 

od 17 maja  

do 21 czerwca 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o 

świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach 

egzaminu zewnętrznego 

od 25 czerwca  

 do 14 lipca  
 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

do 21 lipca 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

22 lipca 

Potwierdzenie woli przyjęcia przez złożenie dokumentów 23-30 lipca 
 

 

Ogłoszenie list osób przyjętych:  2 sierpnia  

Rekrutacja uzupełniająca 3-23 sierpnia 

Podsumowanie informacji dotyczącej rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych 



Rodzaj czynności  termin 

Termin złożenia wniosku do szkoły od 17 -31 maja  

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji 

językowych 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji 

językowych (klasy wstępne) 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub 

predyspozycji przydatnych w danym zawodzie 

od 1-14 czerwca 2021 

 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej od 1-14 czerwca 2021 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 

sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji i 

innych 

do 17 czerwca 2021 

Podsumowanie informacji dotyczącej rekrutacji do szkół językowych, 

sportowych, artystycznych itp. 

Więcej informacji wraz z rekrutacją uzupełniającą: http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-

content/uploads/2021/01/zalacznik-tabela-terminy_rekrutacji_na_rok_szkolny_2021-2022-.pdf 



 

 

Życzymy 

podjęcia  

dobrej decyzji! 

Więcej informacji: 

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-postepowania-

rekrutacyjnego-do-klas-pierwszych-i-klas-wstepnych-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2021-2022/ 

oraz.pdfhttp://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/01/zalacznik-tabela-
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