REKRUTACJA DO SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH
ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

MINISTERSTWO
EDUKACJI
NARODOWEJ

SZKOŁY ZAPEWNIĄ MIEJSCE
WSZYSTKIM ABSOLWENTOM

Postępowania rekrutacyjne będą prowadzone
w tym samym czasie, ale każda szkoła utworzy
dla absolwentów
gimnazjum
www.men.gov.pl/REKRUTACJA
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KOGO DOTYCZY?

Absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz oddzielnie
absolwentów gimnazjów.
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KRYTERIA REKRUTACJI

• wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego,
matematyki i dwóch innych przedmiotów,
• wyniki egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego,
• szczególne osiągnięcia ucznia,
• ukończenie szkoły z wyróżnieniem,
• aktywność społeczna.

KTO BĘDZIE PRZYJĘTY DO SZKOŁY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora
oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych
przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej.
>

Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty,
a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Punkty za świadectwo
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)
ocena z matematyki (za ocenę celującą)
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)
szczególne osiągnięcia
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
aktywność społeczna
Punkty za egzamin ósmoklasisty
wynik z języka polskiego
wynik z matematyki
wynik z języka obcego nowożytnego

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
Punkty za świadectwo
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)
ocena z matematyki (za ocenę celującą)
ocena z 1 przedmiotu (za ocenę celującą)
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)
szczególne osiągnięcia
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
aktywność społeczna
Punkty za egzamin gimnazjalny
wynik z języka polskiego
wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie
wynik z matematyki
wynik z przedmiotów przyrodniczych
wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

Maksymalna
liczba punktów1
100 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
7 pkt
3 pkt
100 pkt
100% x 0,35 = 35 pkt
100% x 0,35 = 35 pkt
100% x 0,3 = 30 pkt

Maksymalna liczba
punktów1
100 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
7 pkt
3 pkt
100 pkt
100% x 0,2 = 20 pkt
100% x 0,2 = 20 pkt
100% x 0,2 = 20 pkt
100% x 0,2 = 20 pkt
100% x 0,2 = 20 pkt
Nie przelicza się

1
Za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym - przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym - przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym - przyznaje się
po 2 punkty.

TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W szkołach dla dzieci i młodzieży,
w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W TE RM 1N1E GŁÓWNYM
JĘZYK POLSKI (poniedziałek)
2. MATEMATYKA - 16 kwietnia 2019 r.
- godz. 9 (wtorek)
3. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
- 17 kwietnia 2019 r. - godz. 9:00 (środa)
1.

1.

WTERMINIE DODATKOWYM
JĘZYK POLSKI - 3 czerwca 2019 r.
- godz. 11:0( (poniedziałek)

2. MATEMATYKA - 4 czerwca 2019 r.
- godz. 11:00 (wtorek)
3. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
- 5 czerwca 2019 r. - godz. 11:00 (środa)

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.

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
W szkołach dla dzieci i młodzieży,
w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W TERMINIE GŁÓWNYM
1. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
- 10 kwietnia 2019 r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
- godz. 9:00
z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

WTERMINIE DODATKOWYM
1. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
- 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
- godz. 9:00
z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

2. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
- 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych
- godz. 9:00
z zakresu matematyki - godz. 11:00

2. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
- 4 czerwca 2019 r. (wtorek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych
- godz. 9:00
z zakresu matematyki - godz. 11:00
3. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
- 5 czerwca 2019 r. (środa)
na poziomie podstawowym - godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

3. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
- 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
na poziomie podstawowym - godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

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.

www.men.gov.pl/REKRUTACJA

