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Drogi Ósmoklasisto! 

 

Planując dalszą karierę edukacyjną i zawodową masz do wyboru różne szkoły 

ponadpodstawowe. Ich oferta pomoże w realizacji Twoich planów życiowych.  

Przedstawimy Ci wszystkie typy szkół ponadpodstawowych. Przedstawimy również jakie 

kierunki kształcenia zamierzają otworzyć zabrzańskie szkoły ponadpodstawowe w roku 

szkolnym 2022/2023
1
. Szczegółowych informacji szukaj na stronach szkół –w zakładce 

rekrutacja.  

W opracowaniu zostaną przedstawione również podstawowe informacje dotyczące procesu 

rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

   

Struktura systemu edukacji ponadpodstawowej  

 
 

 

 

Absolwent szkoły podstawowej może podjąć naukę w: 

 Liceum Ogólnokształcącym, 

 Technikum, 

 Szkole Branżowej 1 stopnia. 

                                                 
1
 Informacje uzyskano z Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, stron internetowych szkół  

oraz od dyrektorów szkół ponadpodstawowych (opr. Andrzej Kasperek) 

STUDIA 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁ-

CĄCE 

4 LATA 

TECHNIKUM 

5 LAT BRANŻOWA SZKOŁA 

I STOPNIA 

3 LATA 

BRANŻOWA 

SZKOŁA 

II STOPNIA 

2 LATA 

MATURA 

SZKOŁA 

POLICEALNA 

DO 2,5 LAT 
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 Absolwenci techników posiadają konkretny zawód  
(po zdaniu egzaminu), ale są również przygotowani  
do dalszego kształcenia np.  na wyższych uczelniach 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE to: 

 4 lata nauki, 

 możliwość rozwijania zainteresowań językowych, biologiczno-chemicznych, 

matematycznych w ramach zwiększonej liczby godzin z wybranych przedmiotów, 

 możliwość nauki w klasach dwujęzycznych, w których niektóre przedmioty wykładane  

są w języku obcym; uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury 

dwujęzycznej, 

 przygotowanie do nauki na wyższej uczelni, 

 możliwość zdania matury, 

 możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych. 

 

Absolwent liceum ogólnokształcącego otrzymuje: 

 świadectwo ukończenia szkoły (potwierdzające średnie wykształcenie),  

 świadectwo dojrzałości (po zdaniu egzaminu maturalnego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIKUM to: 

 5 lat nauki, 

 rozwijanie wiedzy ogólnej i zawodowej, 

 przygotowanie specjalistyczne do wejścia na rynek pracy,  

 otrzymanie - po zdaniu egzaminu zawodowego - tytułu technika w wybranym przez siebie 

zawodzie,  

 możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i dalszego kształcenia się  

na uczelniach wyższych 

 

Absolwent technikum otrzymuje: 

 świadectwo ukończenia szkoły (potwierdzające średnie wykształcenie, bez wskazania 

zawodu), 

 świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, 

 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 

 świadectwo dojrzałości (po zdaniu egzaminu maturalnego). 

 

 

 Kończąc liceum ogólnokształcące nie zdobywasz żadnego 
zawodu, ale jesteś przygotowany do dalszego kształcenia 
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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA to: 

 3 lata nauki, 

 przygotowanie specjalistyczne do wejścia na rynek pracy,  

 możliwość zdobycia zawodu (po zdaniu egzaminu), 

 możliwość dalszego kształcenia w branżowej szkole II stopnia lub w liceum 

ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II. 
 

Absolwent branżowej szkoły I stopnia otrzymuje: 

 świadectwo ukończenia szkoły (bez wskazania zawodu), 

 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, 

 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 
 

 

 

 

 

 
 

Zabrzańskie Licea Ogólnokształcące prowadzące nabór 

szkoła Szkoła/zespół 

I LO        (5 klas) I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi 

 ul. Wolności 323 

II LO      (3 klasy w tym 1 klasa 

            dwujęzyczna - angielska) 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 

 ul. Piłsudskiego 29 

III LO    (6 klas – w tym 3 klasy  

          dwujęzyczne: angielska, niemiecka) 

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi;        ul. Sienkiewicza 33 

IV LO    (3 klasy w tym 2 integracyjne) IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja 

ul. Andersa 64 (Rokitnica) 

VII LO    (3 klasy  w tym 1 klasa 

Mistrzostwa Sportowego  – piłka nożna) 

Zespół Szkół nr 10 

 ul. Chopina 26 (Mikulczyce) 

VIII LO  (3 klasy  

              w tym 1 sportowa- piłka nożna) 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14  

ul. Korczoka 98 (Zaborze) 

IX LO    (3 klasy  w tym 1 klasa 

Mistrzostwa Sportowego  – piłka nożna) 

Centrum Edukacji 

ul. 1 Maja 12 

XI LO    (1 klasa) Zespół Szkół nr 3 

ul. 3-go Maja 118 (Guido) 

XII LO   (1 klasa – sportowa, 2 klasy MS 

–: piłka ręczna dziewcząt i chłopców) 

Zespół Szkół Sportowych 

 ul. Płaskowickiej 2 (Zaborze) 

XIII LO Specjalne (1 klasa) Zespół Szkół Specjalnych nr 42 

ul. Sienkiewicza 43 

LO Zespół Szkół Salezjańskich 

ul. Kruczkowskiego 31 (Helenka) 

LO Zespół Szkół Katolickich 

ul. Tarnopolska 3 (Mikulczyce) 

Międzynarodowe LO w Zabrzu ul. Niemcewicza 1 
 

Informacje o egzaminach kompetencji językowych do klas dwujęzycznych oraz próbach 

sprawnościowych do klasach sportowych uzyskacie dzwoniąc bezpośrednio do szkół.  

 Kształcenie w branżowej szkole I0 kończy się  
zewnętrznym egzaminem kwalifikacyjnym,  

potwierdzającym Twoje umiejętności 
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Planowane  kierunki kształcenia w zabrzańskich technikach 

zawód szkoła/zespół 

technik architektury krajobrazu  Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego  

Technikum nr 6; ul. Piłsudskiego 58 

technik automatyk Zespół Szkół nr 3 

Technikum nr 3; ul. 3-go Maja 118 

technik budownictwa (możliwość 

wyboru edukacji wojskowej) 

Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego  

Technikum nr 6; ul. Piłsudskiego 58 

technik chłodnictwa i klimatyzacji Centrum Edukacji 

Technikum nr 1; ul. 1 Maja 12 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego  

Technikum nr 6; ul. Piłsudskiego 58 

technik ekonomista Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych;  

Technikum nr 4;  Plac Traugutta 1 

technik ekonomista (klasa o profilu 

policyjnym) 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych;  

Technikum nr 4;  Plac Traugutta 1 

technik eksploatacji portów 

i terminali  

Zespół Szkół nr 17 

Technikum nr 8; ul. Piłsudskiego 58 

technik elektronik Zespół Szkół nr 10  

Technikum nr 7; ul. Chopina 26 (Mikulczyce) 

technik elektryk Zespół Szkół nr 3 

Technikum nr 3; ul. 3-go Maja 118 

technik fotografii i multimediów Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego  

Technikum nr 6; ul. Piłsudskiego 58 

technik geodeta Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego  

Technikum nr 6; ul. Piłsudskiego 58 

technik hotelarstwa Zespół Szkół nr 17 

Technikum nr 8;  ul. Piłsudskiego 58 

technik informatyk Centrum Edukacji 

Technikum nr 1; ul. 1 Maja 12 

Zespół Szkół nr 3 

Technikum nr 3; ul. 3-go Maja 118 

Zespół Szkół nr 10  

Technikum nr 7; ul. Chopina 26 (Mikulczyce) 

technik kontroli jakości i 

bezpieczeństwa żywności – 

eksperyment pedagogiczny 

Zespół Szkół Spożywczych  

Technikum nr 5; ul. Franciszkańska 13 

technik logistyk Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych;  

Technikum nr 4;  Plac Traugutta 1 

technik logistyk (klasa o profilu 

wojskowym) 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych;  

Technikum nr 4;  Plac Traugutta 1 

technik mechanik (możliwość 

wyboru edukacji wojskowej) 

Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego  

Technikum nr 6; ul. Piłsudskiego 58 

technik organizacji turystyki Zespół Szkół nr 17 

Technikum nr 8; ul. Piłsudskiego 58 

technik reklamy  Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego  

Technikum nr 6; ul. Piłsudskiego 58 

technik pojazdów samochodowych Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych 

Technikum nr 2; ul. Franciszkańska 4 

technik programista Zespół Szkół nr 10  

Technikum nr 7; ul. Chopina 26 (Mikulczyce) 
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Planowane  kierunki kształcenia w zabrzańskich technikach (c.d.) 

zawód szkoła/zespół 

plastyk
*
:  specjalność: aranżacja 

wnętrz, projektowanie graficzne, 

fotografia artystyczna  

Zespół Szkół nr 18 

Liceum Plastyczne;  ul. Sitki 55 (Kończyce) 

technik przemysłu mody Zespół Szkół nr 3 

Technikum nr 3; ul. 3-go Maja 118 

technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej 

Centrum Edukacji 

Technikum nr 1; ul. 1 Maja 12 

technik usług fryzjerskich Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych;  

Technikum nr 4;  Plac Traugutta 1 

technik weterynarii Zespół Szkół Spożywczych  

Technikum nr 5; ul. Franciszkańska 13 

technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

Zespół Szkół Spożywczych  

Technikum nr 5; ul. Franciszkańska 13 

*REKRUTACJA do Liceum Sztuk Plastycznych:  

 dostaniesz się tylko na podstawie egzaminu wstępnego - termin 14 czerwca 2022 (wtorek) 

 szkoła nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej – nie dostaniesz się do szkoły logując się 

 w systemie, obecność LSP w systemie rekrutacji elektronicznej ma charakter wyłącznie informacyjny 

 możesz już teraz złożyć dokumenty (podanie oraz kwestionariusz osobowy) w sekretariacie szkoły  

w godzinach od 8.00-14.00 w terminie do 9 czerwca 2022 

 szczegóły można uzyskać pod adresem: https://zs18.zabrze.pl/rekrutacja/ 

 

Planowane  kierunki kształcenia w zabrzańskich 

szkołach branżowych I stopnia 
zawód szkoła/zespół 

blacharz samochodowy Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8; ul. Franciszkańska 4 

cukiernik Zespół Szkół Spożywczych 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5; ul. Franciszkańska 13 

elektronik  Zespół Szkół nr 3 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4; ul. 3-go Maja 118 

elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8; ul. Franciszkańska 4 

elektryk Zespół Szkół nr 3 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4; ul. 3-go Maja 118 

Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7; ul. Zwrotnicza 11 (Mikulczyce) 

fryzjer Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7; ul. Zwrotnicza 11 (Mikulczyce) 

Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8; ul. Franciszkańska 4 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9; Plac Traugutta 1 

krawiec Zespół Szkół nr 3 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4; ul. 3-go Maja 118 

kelner Zespół Szkół nr 17 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1; ul. Piłsudskiego 58 
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zawód szkoła/zespół 

kucharz Zespół Szkół Spożywczych 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5; ul. Franciszkańska 13 

Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7; ul. Zwrotnicza 11 (Mikulczyce) 

lakiernik Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8; ul. Franciszkańska 4 

magazynier-logistyk Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9; Plac Traugutta 1 

mechanik pojazdów 

samochodowych 

Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8; ul. Franciszkańska 4 

monter sieci i instalacji 

sanitarnych 

Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6; ul. Piłsudskiego 58 

monter zabudowy  

i robót wykończeniowych  

Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6; ul. Piłsudskiego 58 

murarz-tynkarz Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6; ul. Piłsudskiego 58 

Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7; ul. Zwrotnicza 11 (Mikulczyce) 

operator obrabiarek 

skrawających 

Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6; ul. Piłsudskiego 58 

piekarz Zespół Szkół Spożywczych 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5; ul. Franciszkańska 13 

pracownik obsługi hotelowej Zespół Szkół nr 17 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1; ul. Piłsudskiego 58 

sprzedawca Zespół Szkół nr 17 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1; ul. Piłsudskiego 58 

Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7; ul. Zwrotnicza 11 (Mikulczyce) 

ślusarz Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7; ul. Zwrotnicza 11 (Mikulczyce) 

 

 

Planowane  kierunki kształcenia - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna 
Zespół Szkół Specjalnych nr 42; ul. Sienkiewicza 43 

zawód oddziały 

Kucharz kształcące uczniów: niesłyszących i słabosłyszących;  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi; z autyzmem,  

w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością 

ruchową, z afazją  

Ogrodnik 

Murarz – tynkarz 

Pracownik hotelowy 

 

Ogrodnik 

kształcące uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną 

Kucharz 

Murarz-tynkarz 

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

Pracownik pomocniczy gastronomii 
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Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych publicznych szkół  

ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 

 

1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Zabrzu i na Śląsku na rok szkolny 2022/2023 

prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący szkołę podstawową 

może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej liczbie oddziałów w każdej  

z trzech wybranych przez siebie szkół. 

2. Oddziały (szkoły) należy uszeregować od tego, na którym kandydatowi najbardziej zależy, 

do oddziału, na którym mniej mu zależy. 

3. Szkoła, która znajduje się na pierwszym miejscu jest nazywana szkołą pierwszego wyboru. 

4.  Tylko do szkoły pierwszego wyboru składamy wniosek oraz pozostałe wymagane  

w procesie rekrutacji dokumenty (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu, inne 

zaświadczenia lub oświadczenia).   

5. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto internetowe w systemie 

elektronicznej rekrutacji. Nabór elektroniczny startuje 16 maja 2022 r. i odbywa się  

za pośrednictwem strony:  

www.slaskie.edu.com.pl 

 

6. O przyjęciu do szkoły (oddziału) decyduje liczba uzyskanych punktów (z egzaminu oraz 

osiągnięć edukacyjnych). Maksymalnie można uzyskać 200 punktów. 

7. Zasady przeliczenia osiągnięć edukacyjnych na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym  

dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 reguluje rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1737). Tabela 

z punktami podana jest w końcowej części informatora. 

8. Ostateczną decyzję o wyborze szkoły (oddziału) potwierdza rodzic kandydata (opiekun 

prawny) poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do wybranej szkoły 

ponadpodstawowej. 

 

  

http://www.slaskie.edu.com.pl/
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/610/D2017000061001.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/610/D2017000061001.pdf
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Etapy rekrutacji
2
 

 

I ETAP –zakładanie konta w systemie i składanie wniosku  

od 16 maja do 20 czerwca 2022 (do godz. 15:00) 

UWAGA 

Kandydaci wybierający oddziały w szkole ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziały: 

dwujęzyczne, międzynarodowe, przygotowania wojskowego, wymagające od kandydatów 

szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących 

szkolenie sportowe muszą złożyć wniosek do 30 maja 2022 (po tym terminie nie będzie 

możliwości starania się o przyjęcie do tych oddziałów). 

Szczegóły na stronie 11. 

 

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który 

można założyć tylko jedno konto.  

 

Proces zakładania konta składa się z następujących kroków: 

1. Informacje - wybranie z listy miejscowości i nazwy macierzystej szkoły podstawowej 

2. Dane osobowe - uzupełnienie swoich danych osobowych 

Podanie adresu email jest niezbędne, gdyż pozwala na przywrócenie konta 

w sytuacji zapomnienia/zagubienia hasła 

3. Dane rodziców - uzupełnienie danych rodziców/opiekunów prawnych 

4. Preferencje - wybór szkół i oddziałów i ułożenie ich w kolejności od najbardziej 

pożądanego do najmniej 

5. Drukowanie wniosku - wygenerowanie loginu i hasła, zapisanie go. 

6. Dostarczenie wniosku do szkoły I wyboru w wersji papierowej lub elektronicznej. 

Należy pamiętać o podpisaniu wniosku przez kandydata i rodziców. 

 

II ETAP-wprowadzanie danych o ocenach    do 13 lipca 2022r. (do godz. 15:00)   

Kandydat wprowadza do systemu rekrutacji oceny i wpisane na świadectwie osiągnięcia 

(konkursy) oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. 

                                                 
2
 Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji elektronicznej można znaleźć w  Podręczniku dla kandydata 

firmy VULCAN (www.slaskie.edu.com.pl). 

 

http://www.slaskie.edu.com.pl/
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III  ETAP - uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

oraz możliwość zmiany przez  kandydata wniosku o przyjęcie,  

od 24 czerwca do 13 lipca 2022r. 

 

Do szkoły I wyboru kandydat dostarcza dokumenty (kserokopie potwierdzone za zgodność  

z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej):  

1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

2. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 

3. zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

 

IV ETAP –zapoznanie się z wynikami naboru     20 lipca 2022r.  

Ogłoszenie przez szkoły list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Kandydat może przez stronę rekrutacji zapoznać się z wynikami naboru lub odczytać status 

zakwalifikowania w szkole, w której złożył dokumenty. 

 

V ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki       od 21 do 28 lipca 2022r. 

Rodzic Kandydata potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia 

lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu. 

 

VI ETAP - 29 lipca 2022r. nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych  

do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach. 

 

 

Jeżeli kandydat nie dostał się do żadnej szkoły, musi przystąpić do rekrutacji uzupełniającej. 

Wolne miejsca w szkołach oraz terminy rekrutacji uzupełniającej znajda się na stronie 

Kuratorium Oświaty w Katowicach.   
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Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 

Termin  Rodzaj czynności  

od 16 maja  

do 20 czerwca 2022  

do godz. 15.00
 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego 

rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem poniżej 

wymienionych szkół i oddziałów 

od 16 do 30 maja 2022  

do godz. 15.00 

Złożenie wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez  

co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie  

do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału 

dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału 

wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole 

ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów 

szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i 

oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach 

ponadpodstawowych 

od 31 maja  

         do 13 czerwca 2022 

 

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji 

językowych, predyspozycji  językowych (klasy wstępne),  

prób sprawności fizycznej 

od 24 czerwca 2022 r.  

do 13 lipca 2022 r.  

do godz. 15.00  

Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

i kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty  

oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata 

wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których 

kandyduje  

do 15 czerwca  2022   

 

Podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, kompetencji 

językowych, predyspozycji  językowych (klasa wstępna),  

do 15 czerwca  2022   

 

Podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 

prób sprawności fizycznej,  

20 lipca  2022  
Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

od 21 lipca   

do 28 lipca 2022 r.  

do godz. 15.00  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i 

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. 
 

29 lipca 2022   

- do godz. 14.00 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

 

od 3 sierpnia 2021 r. Rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej 
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Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej  

i szczególne osiągnięcia ucznia 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Język polski 

celujący  18 punktów 

18 punktów 

bardzo dobry  17 punktów 

dobry 14 punktów 

dostateczny  8 punktów 

dopuszczający 2 punkty 

Pierwsze wybrane 

zajęcia edukacyjne  
jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Drugie wybrane zajęcia 

edukacyjne  
jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Trzecie wybrane zajęcia 

edukacyjne  
jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  7 punktów 

Dodatkowe punkty za udział w zawodach wiedzy określa  

§ 6 Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.  

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół, placówek i centrów  

18 punktów 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze 

wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej  
3 punkty 

Razem 100 punktów 

 

Egzamin ósmoklasisty  100 punktów  

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Poz. 1737) 

z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 

 

[…] 

§ 6. 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, 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 

ustawy – Prawo oświatowe, za: 

 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

7 punktów, 
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c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

5 punktów; 

 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie 

 z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się  

10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

3 punkty; 

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 
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f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 

2. 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. 

 

[…] 

 

 


