Rekrutacja gimnazjalistów
Do klasy I trzyletniego liceum, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przyjmuje się
absolwentów gimnazjum, którzy (art. 20f u.s.o.):
a) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
b) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie
lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających te warunki niż liczba wolnych miejsc przeprowadza się
postępowanie rekrutacyjne, w którym na pierwszym etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego;
b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
• uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz
tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
• osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu;
e) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych
indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
Rekrutacja ósmoklasistów
Do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia
przyjmuje się absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy (art. 134 u.pr. ośw.):
a) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
b) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie
lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu;
c) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa
programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z
wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia
marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie 7.07.1978 r.
– posiadają orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku
[art. 4 ust. 2 ustawy z 5.08.2015 r. o pracy na morzu]; do kandydatów tych nie stosuje się warunku
posiadania zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu;
d) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa
programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania

umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – posiadają orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
e) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa
programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania
umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – posiadają
orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
Jeśli kandydatów spełniających warunki jest więcej niż wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie
rekrutacyjne, w którym na pierwszym etapie są brane pod uwagę łącznie kryteria zbliżone do tych wskazanych
w ustawie o systemie oświaty:
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki
oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
• uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz
tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
• osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu;
e) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych
indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
Wspólne zasady rekrutacji
Kolejny etap wygląda identycznie dla obu grup absolwentów – w przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim przyjmuje się kandydatów z
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym publicznej poradni
specjalistycznej) problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia.
Natomiast na następnym etapie bierze się pod uwagę takie – mające jednakową wartość – kryteria jak:
– wielodzietność rodziny kandydata,
– niepełnosprawność kandydata,
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Odwołanie od decyzji

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. A kilka dni później komisja rekrutacyjna upublicznia listę
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Kandydat przyjęty to taki, który został zakwalifikowany do
danej szkoły oraz złożył wymagane dokumenty.
W ciągu siedmiu dni od podania do publicznej wiadomości listy osób przyjętych rodzic kandydata lub kandydat
pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy jego przyjęcia.
Uzasadnienie to sporządza się w terminie 5 dni, po czym rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni ma siedem
dni na wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje
to odwołanie w ciągu siedmiu dni, a na jego rozstrzygnięcie można złożyć skargę do sądu administracyjnego.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor
przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia. Terminy
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego określa kurator oświaty. Dla przykładu, w
tabeli przedstawiam terminy ustalone przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Zasady te obowiązują dla obu grup absolwentów.
Tabela. Harmonogram rekrutacji dla kandydatów do oddziałów publicznych liceów, techników i szkół
branżowych I stopnia na rok szkolny 2019/2020 w województwie mazowieckim
Zadanie

Termin

Postępowanie rekrutacyjne
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu
kompetencji i predyspozycji językowych
Możliwość zmiany wyboru szkoły

13–20 maja

7 czerwca
17–19 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu
kompetencji i predyspozycji językowych przeprowadzanych w drugim terminie

26 czerwca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i innych
złożonych dokumentów

Do 15 lipca

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
zawierającej ich imiona i nazwiska w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia

16 lipca

Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

25 lipca

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

25 lipca

Postępowanie uzupełniające
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

26–30 lipca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu
kompetencji i predyspozycji językowych

5 sierpnia

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i innych
złożonych dokumentów

Do 16 sierpnia

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
zawierającej ich imiona i nazwiska w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia

19 sierpnia

Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28 sierpnia

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

28 sierpnia

Źródło: opracowanie własne na podstawie zarządzenia nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 29.01.2019 r.
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla
dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020, www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-iuczniowie/rekrutacja-do-szkol/13413,Harmonogram-rekrutacji-na-rok-szkolny-20192020.html.

