
Rekrutacja 
do szkół ponadpodstawowych 2021/2022

Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów



Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych (wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym):

• Czteroletnich liceów ogólnokształcących

• Pięcioletnich techników

• Trzyletnich branżowych szkół I stopnia

Od 17 maja 2021 (poniedziałek) 

do 21 czerwca 2021 (poniedziałek) 

do 15:00



Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I liceum 

ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia o:

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

• zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Od 25 czerwca 2021 (piątek) 

do 14 lipca 2021 (środa) do 15:00



Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej 

I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 14 lipca 2021 (środa)



Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych

Do 22 lipca 2021 (czwartek)



Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe 

(technika i szkoły branżowe) skierowań na badanie lekarskie

od 17 maja 2021r. (poniedziałek) 

do 26 lipca 2021r. (poniedziałek)



Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu. 

W przypadku technikum i szkoły branżowej 

I stopnia należy również dostarczyć zaświadczenie lekarskie 

zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Od 23 lipca 2021 (piątek) do 

30 lipca 2021 (poniedziałek)do godz. 15:00



Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Do 2 sierpnia 2021 (poniedziałek) do 14:00



Rekrutacja do klasy I szkoły lub oddziału szkoły, w której 

program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od 

kandydata szczególnych indywidualnych predyspozycji (np. klasy 

sportowe, dwujęzyczne, z oddziałami międzynarodowymi)

• Złożenie wniosku od 17.05.2021 do 31.05.2021

• Sprawdzian uzdolnień kierunkowych od 1.06.2021 do 

14.06.2021

• Podanie do wiadomości list kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik sprawdzianu od 17.06.2021

Uzyskanie pozytywnego wyniku 

nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły



Punktacja do szkół ponadpodstawowych

Łącznie 200 punktów

Egzamin ósmoklasisty –wynik

w procentach mnożymy razy:

• J.polski -0,35

• Matematyka -0,35

• Język obcy -0,3

Pozostałe osiągnięcia

• Oceny z j.polskiego, matematyki, 

dwóch przedmiotów wskazanych 

przez szkołę

• Inne osiągnięcia kandydata 

wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej



W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć 

edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia 

ósmej klasy za oceny wyrażone w stopniu uczeń otrzymuje 

następujące punkty: 

• Celujący -18 punktów

• Bardzo dobry -17 punktów

• Dobry -14 punktów

• Dostateczny -8 punktów

• Dopuszczający -2 punkty



Inne punktowane osiągnięcia:

• Ukończenie ósmej klasy z wyróżnieniem -7 punktów

• Uzyskanie szczególnych osiągnięć (np. konkursy, olimpiady, 

turnieje)-do 18 punktów

• Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi w formie 

wolontariatu. Działalność musi być udokumentowana i 

prowadzona przez co najmniej nieprzerwany okres 10 miesięcy -3 

punkty



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.


