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HARMONOGRAM REKRUTACJI 

DO  SZKÓŁPONADPODSTAWOWYCH  

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, 

składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół 

ponadpodstawowych. 

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch 

etapach: 

 od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo  

                                                     ukończenia szkoły. 

 od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku  

                                                      egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów  

                                                      wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą  

                                                     n  kandydować. 

Terminy uzupełnienia wniosków 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić: 

 do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły, 

 do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

-  12 sierpnia 2020 r. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o 

przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 
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Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej 

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy 

potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, 

jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi 

również o 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. 

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 

kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 

15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie 

lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż 

do 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia 

będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został 

przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym 

kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty. 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 

2020 r. 

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 

odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak 

możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w 

prawie tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane 

postępowanie rekrutacyjne. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy 

nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 

2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było 

w poprzednich latach . 
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Jak przeliczać na punkty wyniki edukacyjnych kandydata? 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty 

Wynik przedstawiony w procentach: 

-  z języka polskiego oraz matematyki   – mnoży się przez 0,35; 

-  z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3. 

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych,  wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej: 

-  za ocenę celującą – przyznaje się po 18 punktów; 

-  za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 17 punktów; 

-  za ocenę dobrą – przyznaje się po 14 punktów; 

-  za ocenę dostateczną – przyznaje się po 8 punktów; 

-  za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 2 punkty. 

Za świadectwo ukończenia szkoły podst. z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 

Przeliczania na punkty kryterium osiągnięć uzyskanych w zawodach 

 i konkursach: 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

   organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

-  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,  

-  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów, 

- 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: 

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym  

  planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów, 

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym  
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  planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty, 

- 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: 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

   - przyznaje się 7 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

   - przyznaje się 5 punktów, 

-  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów, 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów, 

-  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: 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  

   objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  

   nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  

   nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów, 

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym  

   planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów, 

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

   planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty, 

- 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: 
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-  międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,  

-  krajowym - przyznaje się 3 punkty, 

- wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty, 

-  powiatowym - przyznaje się 1 punkt. 

 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie 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, z tym że 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 

punktów. 

Uwaga! 

 Aby kandydat mógł otrzymać punkty za osiągnięcie, musi ono zostać wpisane na 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć 

ucznia, gdzie powinny być m.in. odnotowane: 

- uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem  

  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 

  oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty  

  działające na terenie szkół; 

- osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

  w szczególności w formie wolontariatu. 

 

Osoby zwolnione z obowiązku przystępowania do egzaminu ósmoklasisty: 

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

- za ocenę celującą – przyznaje się po 35 punktów, 

- za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 30 punktów, 

- za ocenę dobrą – przyznaje się po 25 punktów, 

- za ocenę dostateczną – przyznaje się po 15 punktów, 

- za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 10 punktów. 
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Przeliczanie na punkty ocen z języka obcego nowożytnego wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej: 

 - za ocenę celującą – przyznaje się po 30 punktów, 

 - za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 25 punktów, 

 - za ocenę dobrą – przyznaje się po 20 punktów, 

 - za ocenę dostateczną – przyznaje się po 10 punktów, 

-  za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 5 punkty. 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PODCZAS 

REKRUTACJI: 200 PUNKTÓW 

Na podstawie:   Rozporządzenia MEN z dnia 11 września 2019 r. – Dz. U. 2019 poz.1737 

 

Przy przeliczaniu punktów zachęcamy do skorzystania z kalkulatora punktów, który 

jest dostępny pod linkiem:  https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/ 

 

oprac. Mariola Milewska 
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