
Rekrutacja do szkoły 
ponadpodstawowej

Doradztwo zawodowe, klasa 8
Sylwia Solecka



Jak przeliczać punkty?

• Maksymalna liczba punktów, które może uzyskać uczeń wynosi 
200. W ich skład wchodzi: 

100 punktów za egzamin ósmoklasisty,

• 100 punktów łącznie za oceny na świadectwie z klasy ósmej oraz 
dodatkowe osiągnięcia.



Egzamin ósmoklasisty

• Uczniowie otrzymują wyniki z poszczególnych testów w procentach, które są 
przeliczane na liczbę punktów. Mnożnik przeliczeniowy dla poszczególnych 
testów jest następujący: 

• Język polski – mnożnik 0,35 – czyli jeśli uczeń otrzymał wynik 
procentowy z egzaminu np. 70% to 70 procent x 0,35 = 24,5 pkt

• Matematyka – mnożnik 0,35 – czyli jeśli uczeń otrzymał wynik 
procentowy z egzaminu np. 95% to 95 procent x 0,35 = 33,25 pkt

• Język obcy – mnożnik 0,3 – czyli jeśli uczeń otrzymał wynik 
procentowy z egzaminu np. 100% to 100 procent x 0,3 = 30 pkt

▪ Tak więc, łączny wynik z egzaminów dla tego ucznia wynosi 87,75 punktów.



Ile punktów, za jaką ocenę?

•Ocena celująca – 18 pkt.
•Ocena bardzo dobra – 17 pkt.
•Ocena dobra – 14 pkt.
•Ocena dostateczna – 8 pkt.
•Ocena dopuszczająca – 2 pkt.



Dodatkowe punkty na świadectwie

• Wolontariat i aktywność na rzecz szkoły – 3 pkt

• Świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt

• Szczególne osiągnięcia np. tytuł finalisty lub laureata konkursów
przedmiotowych kuratoryjnych, zawodów wiedzy, zawodów
artystycznych, zawodów sportowych. Łącznie uczeń może uzyskać
dodatkowo 18 pkt

▪ Corocznie kuratoria oświaty publikują listę zawodów wiedzy,
zawodów artystycznych i sportowych, za które uczeń może otrzymać
dodatkowe punkty.



Świadectwo

W rekrutacji brane są pod uwagę tylko 4 przedmioty.
Obowiązkowo język polski i matematyka oraz 2 przedmioty
wskazane w postępowaniu rekrutacyjnym przez szkołę
ponadpodstawową. Przykładowo:

•Klasa matematyczno-fizyczna w liceum – będzie to np. fizyka i język obcy.
•Klasa matematyczno-geograficzna w liceum – będzie to np. geografia i język obcy.
•Klasa humanistyczna w liceum – może to być np. historia lub WOS i język obcy.
•Klasa w technikum czy w szkole branżowej I stopnia – wybór przedmiotów będzie uzależniony od
wybranego zawodu np. w zawodzie fryzjer może być brana pod uwagę plastyka.
Jak widzimy już w tym momencie istotna jest tzw. specjalizacja i odpowiedni wybór przedmiotów.



Kalkulator punktów

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/



Terminy

▪ Od 17 maja uczniowie wraz z rodzicami
lub opiekunami mogą składać wnioski do
szkół ponadpodstawowych. Czas na to mają
do 31 maja uczniowie, którzy
będą zdawać dodatkowe testy
(próby sprawności fizycznej, sprawdziany
uzdolnień kierunkowych, kompetencji i
predyspozycji językowych). Pozostali
uczniowie mogą składać wnioski do 21
czerwca. Pomiędzy 25 czerwca a 14 lipca
będzie jeszcze można dokonywać zmian na
swojej liście preferencji, czyli na liście szkół i
oddziałów, którymi kandydat jest
zainteresowany.

https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/skladanie-wnioskow


Terminy

Wyniki rekrutacji poznamy 22
lipca. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do

wybranych klas muszą potwierdzić wolę uczenia się w

danym oddziale. Należy to zrobić między 23 a 30 lipca
poprzez złożenie w nowej szkole oryginału
świadectwa ukończenia ósmej klasy i wyniku
egzaminu ośmioklasisty. Osoby, które nie potwierdzą
woli, zostaną skreślone z listy.
Między 3 a 5 sierpnia trwa składanie wniosków w ramach
rekrutacji uzupełniającej. Od 6 do 10 sierpnia będą odbywać
się dodatkowe testy umiejętności. Wyniki rekrutacji
uzupełniającej zostaną podane do wiadomości 16 sierpnia.
Między 17 a 20 sierpnia należy potwierdzić wolę uczenia się
w oddziale, do którego kandydat został zakwalifikowany.



Zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty

• Szkoła sportowa

• Szkoła branżowa

• Technikum

• Jeśli podejmujesz naukę  w szkole branżowej a nie masz ukończonych 
15 lat – opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej

• Opinie/orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej



O czym jeszcze warto pamiętać?

REGULAMIN REKRUTACJI!!!

▪ Zapoznać się ze wszystkimi dokumentami, dokładnie je przeczytać.

▪ Złożyć kompletne wnioski.

▪ Podpisy!


