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Postępowania rekrutacyjne 

do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych  

będą prowadzone w tym samym czasie,  

ale każda szkoła utworzy  

odrębne klasy  

dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów  



Absolwenci szkoły podstawowej wybierają: 

• czteroletnie liceum ogólnokształcące 

• pięcioletnie technikum 

• branżową szkołę I stopnia prowadzoną dla absolwentów SP 

 

Absolwenci gimnazjum wybierają: 

• trzyletnie liceum ogólnokształcące 

• czteroletnie technikum 

• branżową szkołę I stopnia prowadzoną dla absolwentów G  

 



Liczba absolwentów w woj. podlaskim klas VIII ośmioletniej szkoły 
podstawowej i klas III gimnazjów  

wg stanu SIO na 30.09.2018  

  Wszyscy absolwenci w tym kl. VIII 8-letniej SP w tym klasy III gimnazjów 

woj. podlaskie 21 255 10838 10417 

M. Białystok 5490 2803 2687 

M. Suwałki 1548 836 712 

M. Łomża 1233 602 631 



Liczba absolwentów G i SP oraz liczba  miejsc przygotowanych przez szkoły 
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Liczba absolwentów gimnazjów w latach 2010 - 2019 
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Zasady rekrutacji  

do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych  

w roku szkolnym 2019/2020  

w województwie podlaskim  



Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół 
ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach 

ustawowych 

dla absolwentów ośmioletniej 
szkoły podstawowej 

 
dla absolwentów gimnazjów 

art. 162 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe 

art. 367 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe 



Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół 
ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach 

ustawowych 

dla absolwentów ośmioletniej 
szkoły podstawowej 

 
dla absolwentów gimnazjów 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek 
 

(Dz.U. poz. 610) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 

2019/2020 do trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum 
i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów 

będących absolwentami dotychczasowego 
gimnazjum 

(Dz.U. poz. 586) 



Kurator  oświaty: 

wyznacza 

termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  
i uzupełniającego oraz termin postępowania odwoławczego 

ogłasza 

odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej oraz dla 
absolwentów gimnazjum wykaz zawodów wiedzy, artystycznych 
i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 
podmioty, które mogą być wymienione  na świadectwie ukończenia 
szkoły, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach 

do 
końca 
lutego 

do 
końca 

stycznia 



Dyrektor szkoły: 

wyznacza 

termin przeprowadzenia sprawdzianu 
uzdolnień kierunkowych wymagających 
szczególnych umiejętności  w określonym 
zakresie oraz termin ogłoszenia listy 
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 
tego sprawdzianu 

termin przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub 
predyspozycji przydatnych w danym zawodzie oraz 
termin ogłoszenia listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywny wynik tego sprawdzianu 

określa 

informację o języku obcym, który 
jest drugim językiem nauczania w 
szkole lub oddziale dwujęzycznym, 
lub jest językiem nauczania w 
oddziale międzynarodowym 

informację o sporcie, w 
którym odbywa się szkolenie 
sportowe w szkole lub 
oddziale sportowym 

przedmioty, są których oceny 
na świadectwie ukończenia 
szkoły są punktowane w 
rekrutacji 

do 
końca 
lutego 



Kryteria  rekrutacyjne  

dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów  



Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębne 
postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów 

gimnazjum i szkoły podstawowej. 
 

Postępowania mają takie same ustawowe 
kryteria rekrutacyjne, ale inny jest sposób 
przeliczania na punkty wyników egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z uwagi 
na odrębny zakres tych egzaminów. 



Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą 
obowiązywały następujące kryteria 

• wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego, 

• oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum)  
z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego 
rekrutację, 

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z 
wyróżnieniem 

• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej lub gimnazjum 





W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego 
w kwietniu i czerwcu 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty 14 czerwca 2019 r. 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 14 czerwca 2019 r. 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 21 czerwca 2019 r. 

EGZAMIN  ÓSMOKLASISTY 

EGZAMIN  GIMNAZJALNY 

W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego 
w kwietniu i czerwcu 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego 14 czerwca 2019 r. 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 14 czerwca 2019 r. 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 21 czerwca 2019 r. 



Harmonogram działań dotyczących 
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych  
i ponadpodstawowych w roku szkolnym 

2019/2020 



Rodzaj czynności 
Termin w 

postepowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  
w postepowaniu 
uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z 
dokumentami   

od 13 maja  
do 25 czerwca 2019 r. 

od 26 lipca 2019 r. 
do  

30 lipca 2019 r. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o 
świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach 
egzaminu zewnętrznego 

od 21 czerwca 2019 r. 
do 25 czerwca 2019 r. 

  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków poświadczanych w oświadczeniach ,  w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji czynności związanych z ustaleniem 
tych okoliczności 

do 28 czerwca 2019 r. do 5 sierpnia 2019 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu, w tym 
ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności 
wskazanych w oświadczeniach 

15 lipca 2019 r. 20 sierpnia 2019 r. 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
 
 

 
16 lipca 2019 r.  

 
21 sierpnia 2019 r.  

projekt 



Rodzaj czynności 
Termin w 

postepowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  
w postepowaniu 
uzupełniającym 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 
skierowania na badania lekarskie 

od 16 lipca  do 18 lipca 
2019 r. 

od 21 sierpnia  do 23 
sierpnia 2019 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku 
szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe - także zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia pnz 

od 16 lipca  do 24 lipca 
2019 r. 

od 21 sierpnia do 29 
sierpnia 2019 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

25 lipca 2019r. 30 sierpnia 2019r. 

 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej 
kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 

 
niezwłocznie 

 
niezwłocznie  

projekt 
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