
 

Rekrutacja uczniów do liceów 

ogólnokształcących, techników 

oraz branżowych szkół I stopnia na rok 

szkolny 2021/2022 



Postępowanie rekrutacyjne 

 

Absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej  

mogą podjąć  naukę w: 

 

• czteroletnim liceum ogólnokształcącym, 

• pięcioletnim technikum, 

• trzyletniej branżowej szkole I stopnia. 

 

 



Przeliczaniem na punkty poszczególnych kryteriów zajmuje się komisja 
rekrutacyjna w szkole, do której odbywa się rekrutacja uczniów. 

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.  

• 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. 

  

  

 

Przeliczanie punktów za wyniki egzaminów: 

ósmoklasisty 



•  Za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej - oceny z języka polskiego i matematyki 

oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalonych przez dyrektora szkoły przyznaje się 

maksymalnie 72 punkty (18 punktów za ocenę - celujący), 

np.: 

• język polski – maksymalnie – 18 punktów, 

• matematyka – maksymalnie - 18 punktów, 

• jeden przedmiot – maksymalnie 18 punktów, 

• drugi przedmiot – maksymalnie 18 punktów. 

  

  
 

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 

  

  
 

Przeliczanie punktów za świadectwa ukończenia  

szkoły podstawowej 



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.   

 

  
  

  
 

Uwaga  



1. Śląski kurator oświaty do końca stycznia 2021 r. 
podaje terminy poszczególnych etapów rekrutacji 

    Najważniejsze z nich to: 

•  I etap-to logowanie się do systemu oraz składanie 
wniosków 

• II etap- dostarczenie kopii świadectw 

• III  etap-potwierdzenie woli uczęszczania do 
danej szkoły-poprzez dostarczenie przez rodzica 
oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach 
egzaminu. 

 



2.Do końca lutego szkoła ogłasza na swojej stronie 

internetowej  w zakładce  rekrutacja swoją ofertę 
edukacyjną .                                                                                              
Zawiera  ona : 

• Podstawę prawną rekrutacji 

• Ofertę edukacyjną  szkoły-  liczba klas i przedmioty 
nauczane w zakresie rozszerzonym 

• Języki obce do wyboru w danej szkole 

• Kryteria rekrutacji- kandydat do liceum może 
uzyskać maksymalnie 200 punktów 

    To informacja, z jakich przedmiotów  kandydaci będą  
mieli naliczane punkty na świadectwie ukończenia 
szkoły do poszczególnych klas liceum.  

     Podana jest też punktacja za poszczególne oceny 

 



• W każdej szkole obowiązuje limit 30 miejsc                    

w klasie. Do klas pierwszych przyjmowani 

są uczniowie z największą ilością punktów 

wśród kandydatów do danej klasy wg limitu 

miejsc. 

• Dyrektor szkoły powołuje komisję 

rekrutacyjną. Sam jest instancją 

odwoławczą od decyzji komisji. 

 



• Na początku maja strona internetowa   
www.slaskie.edu.com.pl jest już dostępna                    
i szkoły zamieszczają tam ofertę edukacyjną                               
i szczegółowy opis każdej klasy. 

 

• Kandydat może się logować do 3 szkół w woj. 
śląskim- mogą to być 3 szkoły                                         
w Częstochowie lub w trzech różnych 
miejscowościach woj. śląskiego, np.Częstochowa, 
Zawiercie, Sosnowiec. Oprócz tego może się 
logować w innym województwie (także do 3 
szkół). 



W każdej szkole można wybrać 

wszystkie klasy 
• Należy  się jednak zastanowić, czy jest to zawsze   

dobre rozwiązanie. Jeśli np.  kandydat nigdy nie 

lubił przedmiotów ścisłych i nie miał z nich 

wysokich wyników, to wybieranie klasy z 

rozszerzonym programem matematyki czy fizyki  

może  nie być dla niego odpowiednim  wyborem. 

 



I etap-to składanie wniosków-trwa miesiąc- 
(od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.) 
z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału 

dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału 
przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, 
oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych 
indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów 

prowadzących szkolenie sportowe w szkołach 
ponadpodstawowych, do których wnioski składane  

od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. 

Kandydat  na stronie  www.slaskie.edu.com.pl tworzy 
konto i wypełnia wniosek.  

Po przestudiowaniu oferty edukacyjnej kandydat 
wybiera konkretne szkoły i klasy. Wybór szkoły 
powinien być zgodny z zainteresowaniami i 
możliwościami ucznia. 

 



•  Szkoły należy ułożyć według preferencji tzn. 
uwzględniając poziom  zainteresowania  ucznia 
daną placówką.   Szkoła pierwszego wyboru to 
ta, na której zależy uczniowi najbardziej . 

 

• Można wybierać klasy w dowolnej kolejności 
w obrębie trzech szkół. Jednak kolejność 
dokonanych wyborów jest bardzo ważna (bo 
wg niej system będzie szukał dla ucznia 
miejsca) 
 



przykłady, jak można wybierać klasy: 

  
Nr 1 - jeśli kandydatowi przede wszystkim zależy  
na określonym kierunku kształcenia (np. klasie 
humanistycznej)  

 
1 wybór - klasa humanistyczna w szkole I  
2 wybór - klasa humanistyczna w szkole II  
3 wybór - klasa humanistyczna w szkole III  
4 wybór - klasa językowa w szkole I  
5 wybór - klasa językowa w szkole II  
6 wybór – klasa językowa w szkole III  
itd... 

 

 



Nr 2 -  jeśli  kandydatowi przede wszystkim 

zależy  na określonej szkole ( np. szkole I) 

  
1 wybór - klasa humanistyczna w szkole I  

2 wybór - klasa językowa w szkole I  

3 wybór - klasa humanistyczna w szkole II  

4 wybór - klasa językowa w szkole II  

5 wybór - klasa humanistyczna w szkole III  

6 wybór - klasa językowa w szkole III  
 



• Zanim  uczeń wybierze kolejność szkół, powinien 
zobaczyć i analizować  progi punktowe rekrutacji z 
lat ubiegłych (dostępne na stronach liceów w zakładce  
-rekrutacja). 

• Bezpieczny jest wybór dwóch szkół, których próg 
punktowy wydaje się być w  zasięgu ucznia  i jednej 
szkoły o nieco niższych wymaganiach.  Zdarzały się 
sytuacje, w których uczniowie wybrali trzy szkoły o 
niemal identycznych progach punktowych  i nie 
znaleźli się na  listach w żadnej z nich. 

    Wypełniony wniosek kandydat drukuje. Potem 
podpisuje go uczeń i  podpisują  oboje rodzice lub  
opiekunowie prawni. 

    Szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzice 
nie podpisali. 

 



Wniosek (bez podania) składa się wyłącznie do 

szkoły pierwszego wyboru 

 

Wniosek  o przyjęcie pobrany ze strony 

elektronicznej rekrutacji należy włożyć do teczki. 

Na stronie internetowej szkół znajduje się wzór 

opisu teczki 

 



Co powinna zawierać teczka składana w 

liceum? (wzór na stronie szkoły) 

Kandydaci składają: 
- wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk ze strony  
elektronicznej rekrutacji )  
- do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie 
przez kandydata kryteriów : 
1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
- 3 zdjęcia legitymacyjne. 



• Jeśli uczeń zaznaczył jedno z tzw. kryteriów 

społecznych to razem z wnioskiem 

dostarcza dokumenty potwierdzające ten 

fakt. 

 



Pojawiające się braki 

• brak podpisu rodzica, brak oświadczeń 

dotyczących kryteriów społecznych, wydruk 

wniosku nie zgadza się  z wyborem preferencji 

w systemie- uczeń dokonał zmian i nie 

wydrukował wniosku ponownie. Jeśli uczeń 

dokonuje jakichkolwiek zmian (a ma do 

tego prawo) –to za każdym razem musi 

wydrukować wniosek na nowo i dostarczyć 

do szkoły I wyboru. 

 



Dopóki szkoła nie zatwierdzi wniosku w systemie-

uczeń może dokonywać zmian . 

Jeśli jednak chce dokonać zmian już po 

zatwierdzeniu wniosku, to musi przyjść do szkoły 

wycofać wniosek.                       

Zmieniony wydrukować na nowo  i przynieść do 

szkoły  I wyboru  a tam dokonuje się  zatwierdzenia 

wniosku 



WAŻNE: 

• Wniosek tylko wypełniony a nie złożony  w 

szkole, nie bierze udziału w rekrutacji.  

• Wnioski złożone po terminie i niekompletne, 

nie biorą udziału w rekrutacji.  

• Jeżeli uczeń  zapomniał złożyć wniosek w 

terminie, będzie mógł wziąć udział w 

rekrutacji uzupełniającej w szkole, która 

wykaże wolne miejsca. 

 



II etap- dostarczenie kopii świadectw 

• Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły uczeń 

składa kopie świadectwa i zaświadczenia o  

wynikach egzaminu do szkoły I wyboru  

(od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r) 

• Weryfikacja wniosków (do 14.07.21) 

• Listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

podaje do publicznej wiadomości szkoła 

pierwszego wyboru (22.07.21). 

 



III  etap-potwierdzenie woli uczęszczania do danej 

szkoły-poprzez dostarczenie przez rodzica oryginału 

świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

• Jeśli kandydat dostał się do danej szkoły, to rodzic dostarcza 

oryginały dokumentów i to jest traktowane jako potwierdzenie 

woli uczęszczania do danej szkoły. Nie  trzeba żadnego 

osobnego oświadczenia w tej sprawie.  

(od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r) 

•   Listę przyjętych i nieprzyjętych wywiesza się w szkole. 

Zgodnie z przepisami ogłoszenie wyników oznacza 

wywieszenie listy zawierającej w kolejności alfabetycznej 

imiona i nazwiska przyjętych oraz nieprzyjętych kandydatów,                     

a także informację o najniższej liczbie punktów, która 

uprawniała do przyjęcia  do danej klasy (02.08.21). 

 



Rodzice  kandydatów, którzy nie zostali 
przyjęci mogą:  

•    wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy  przyjęcia kandydata do danej szkoły w 
terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - uzasadnienie sporządzanie 
jest w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku,   

•  wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 
odmowy – dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od 
dnia jego złożenia,                                        

•  złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie 
dyrektora danej szkoły po wyczerpaniu innych możliwości 
określonych  przez prawo. 

 



REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza 

postępowanie uzupełniające do oddziałów,                   

w których nie wypełniono ustalonych planem 

naboru limitu miejsc. 

    Trwa ona do końca sierpnia. 



 

Proponowane terminy postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, a także terminy składania 

dokumentów do klas pierwszych szkół 

ponadpodstawowych 

 

 



 

 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 
1 2 3 4 

1 
Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty 

harmonogramu czynności. 
do końca stycznia 2021 r. do końca stycznia 2021 r. 

2 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 

z dokumentami  

od 17 maja 2021 r. 

do 21 czerwca 2021 r. 

od 3 sierpnia 2021 r. 

do 5 sierpnia 2021 r. 

3 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach 

egzaminu zewnętrznego. 

od 25 czerwca 2021 r. 

do 14 lipca 2021 r. 

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

4 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych 

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności. 

do 14 lipca 2021 r.   do 5 sierpnia 2021 r. 

5 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych 

przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych 

w oświadczeniach. 

21 lipca 2021 r. 13 sierpnia 2021 r. 



 

 

 

 

6 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
22 lipca 2021 r.  16 sierpnia 2021 r. 

7 

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenie 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 zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu.   

od 23 lipca 2021 r. 

do 30 lipca 2021 r. 

od 17 sierpnia 2021 r.  

do 20 sierpnia 2021 r. 

8 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
2 sierpnia 2021 r.  23 sierpnia 2021 r. 

9 
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. 



Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

2020/2021 – przepisy prawa oświatowego 

• https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html 
 
• http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/ 
 
• http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-

przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-terenie-
wojewodztwa-slaskiego-w-tym-terminy-skladania-dokumentow/ 

 
• http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-

kuratora-oswiaty-2/ 
 
• https://www.oke.jaworzno.pl/www2/ 
 
• https://cke.gov.pl/o-komisji/ 
 
• http://2lo.traugutt.net/strony/5,statystyki 
 
• https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k&list=PLiVdCrg1BnC8A94XifRNekMS5lLiZFQaf&i

ndex=1 
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