
Kalendarz naboru na rok szkolny 
2019/2020

Absolwenci klas 3



Informacje dotyczące zasad obowiązujących 
w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym określa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 20 marca 2017r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–

2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla 

kandydatów będących absolwentami dotychczasowego 

gimnazjum



Młodzież gimnazjalna ma możliwość wyboru 
następujących typów szkół:

 trzyletnie liceum ogólnokształcące

 czteroletnie technikum

 trzyletnią szkołę Branżową I Stopnia 

Uczeń ma prawo wybrać trzy szkoły w systemie 
otwockim, natomiast w systemie 
warszawskim wszystkie dostępne szkoły,
a w ich obrębie dowolną liczbę oddziałów. 



Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji 
uczeń musi:

 poznać swoje zainteresowania 
i predyspozycje zawodowe

 przeanalizować oferty edukacyjne szkół 
ponadgimnazjalnych

 zweryfikować  wybór ze swoimi 
możliwościami edukacyjnymi, zdrowotnymi 
i innymi czynnikami mającymi znaczenie 
w późniejszym procesie edukacji



Pierwszym etapem rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 
jest zalogowanie się do Elektronicznego Systemu 
Wspomagania Rekrutacji.

Uczniowie zobowiązani są do założenia konta, podania
danych osobowych i wyboru interesujących ich szkół oraz
oddziałów.

https://warszawa.edu.com.pl/
https://otwock.edu.com.pl/

Uwaga!
Uczeń, który wybrał szkoły zarówno w Warszawie jak

i w Otwocku jest zobowiązany do zalogowania się do
dwóch systemów. Musi zatem wydrukować dwa oddzielne
podania i zawieść je do dwóch szkół „pierwszego
wyboru”.

Kandydat logujący się w jednym systemie drukuje jedno
podanie i zawozi je do szkoły pierwszego wyboru.



Po zalogowaniu uczeń zobowiązany jest
do wydrukowania podania. Podanie musi być
podpisane zarówno przez ucznia jak i jego
rodziców.

Wydrukowane podanie należy złożyć w szkole
pierwszego wyboru najpóźniej do dnia
20.05.2019 do godziny 15.00.



W tych dniach uczeń ma możliwość dokonania
ewentualnych zmian w preferencji szkół i oddziałów
wskazanych w rejestracji.

Aby tego dokonać należy:

 z jednym z rodziców/opiekunów prawnych udać się
do szkoły pierwszego wyboru i anulować złożone
wcześniej podanie i odebrać załączniki

 upewnić się, czy szkoła wprowadziła do systemu
informację o anulowaniu podania

 wprowadzić do systemu nowe informacje
 wydrukować i podpisać nowe podanie

 złożyć nowe podanie w szkole pierwszego wyboru



Kolejne kroki w procesie rekrutacyjno-
kwalifikacyjnym:

 wprowadzenie do systemu ocen, wyników
egzaminu gimnazjalnego oraz innych
osiągnięć odnotowanych na świadectwie

 dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru
kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego potwierdzonego za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły



W dniu 16 lipca do godziny 12.00 szkoły 
są zobowiązane do ogłoszenia listy osób 
zakwalifikowanych do danego oddziału. 

Informacje te będą wywieszone w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Zapoznać się z nimi 

będzie można również poprzez Elektroniczny 
System Wspomagania Rekrutacji.  



Od 16 do 24 lipca uczeń ma czas, by potwierdzić
wolę uczęszczania do szkoły, do której został
zakwalifikowany. Musi to uczynić poprzez
złożenie oryginałów: świadectwa, zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych
wymaganych przez szkołę dokumentów.

W przypadku niezłożenia dokumentów
w wyznaczonym terminie kandydat nie zostanie
przyjęty do szkoły.



Szkoły kształcące w zawodzie będą wydawały
skierowania do lekarza medycyny pracy.

Jeżeli szkoła kształcąca w zawodzie będzie szkołą
pierwszego wyboru skierowanie zostanie wydane
w dniach 17-19.06, w innym przypadku, między
16 a 18 lipca.

Lekarz musi stwierdzić brak przeciwwskazań
zdrowotnych do nauki wybranego zawodu.
Wystawione zaświadczenie należy dostarczyć
do szkoły wraz z oryginałami dokumentów,
tj. w terminie 16-24.07.2019r.



Do godziny 12.00 szkoły mają obowiązek
wywieszenia ostatecznej listy przyjętych
do klas pierwszych w danej szkole.
Informacja ta będzie dostępna również
w Elektroniczym Systemie Wspomagania
Rekrutacji.

W tym terminie szkoły informują również
o liczbie miejsc wolnych (jeżeli takie
pozostały).



W dniach 26-30 lipca szkoły, w których zostały
jeszcze wolne miejsca prowadzą rekrutację
uzupełniającą.

W tym terminie należy złożyć dokumenty
wymagane w procesie rekrutacji.



19 sierpnia szkoły ogłoszą listy uczniów 
zakwalifikowanych do przyjęcia.

19.08-27.08.2019 – w tych dniach należy 
dostarczyć oryginały dokumentów do szkół

28.08.2019 – ogłoszenie listy uczniów 
przyjętych



Dodatkowe terminy w procesie rekrutacji
do szkół dotyczą uczniów kandydujących
do klas dwujęzycznych, plastycznych
i szkół sportowych.

Rekrutacja do szkół prywatnych
i społecznych odbywa się w odrębnych
terminach zależnych od szkół.





Maksymalnie w procesie rekrutacji uczeń
może uzyskać 200 punktów.

100 – z egzaminu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum

100 – za oceny i dodatkowe osiągnięcia



Wyniki egzaminu będą wyrażone w skali 
procentowej dla zadań z zakresu:

 języka polskiego

 historii i wiedzy o społeczeństwie

 matematyki

 przedmiotów przyrodniczych: geografii, 
biologii, chemii, fizyki

 języka obcego nowożytnego na poziomie 
podstawowym



Wynik procentowy z każdego bloku
tematycznego przelicza się na punkty
przyjmując współczynnik 0,2.

Oznacza to, że uczeń, który otrzymał np. 70%
z matematyki, otrzyma za tę część egzaminu
14 punktów w rekrutacji (70 x 0,2=14).

Łączna pula punktów z egzaminu
gimnazjalnego to 100 punktów.



W procesie rekrutacji uczniowi przyznaje się
punkty za oceny szkolne z czterech
przedmiotów. W każdej szkole dwa z nich
to język polski i matematyka. Dwa pozostałe
określają regulaminy rekrutacyjne
poszczególnych szkół. Jednakże zawsze
są to przedmioty z zakresu nauczania
obowiązkowego.



Oceny przelicza się na punkty w sposób 
następujący:

 ocena celująca – 18 punktów

 ocena bardzo dobra – 17 punktów

 ocena dobra – 14 punktów

 ocena dostateczna – 8 punktów

 ocena dopuszczająca – 2 punkty



Dodatkowymi osiągnięciami są:
Konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratora 

oświaty
 tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym – 10 pkt.
 tytuł laureata w konkursie tematycznym – 7 pkt.
 tytuł finalisty w konkursie tematycznym – 5 pkt.
Konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora

oświaty
 tytuł finalisty w dwóch lub więcej konkursach przedmiotowych – 10

pkt.
 tytuł laureata w dwóch lub więcej konkursach tematycznych – 7 pkt.
 tytuł finalisty w dwóch lub więcej konkursach tematycznych – 5 pkt.
 tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym – 7 pkt.
 tytuł laureata w konkursie tematycznym – 5 pkt.
 tytuł finalisty w konkursie tematycznym – 3 pkt.



Dodatkowymi osiągnięciami są wysokie miejsca 
w konkursach artystycznych, sportowych, wiedzy 
itp. o zasięgu:

 międzynarodowym – 4pkt.
 krajowym – 3 pkt.
 wojewódzkim – 2 pkt.
 powiatowym – 1 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów.



 osiągnięcia w aktywności na rzecz innych
ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu
lub na rzecz środowiska szkolnego
– 3 punkty

 świadectwo ukończenia szkoły
z wyróżnieniem – 7 punktów



Bliższe informacje dotyczące wyboru szkoły 
średniej dostępne są na stronie internetowej 

naszej szkoły. 

Informacje można również uzyskać 
bezpośrednio 

u pracowników zespołu 
psychologiczno-pedagogicznego, 

(gabinet 116 i 117).

Zapraszamy wszystkich uczniów klas trzecich 
oraz ich rodziców. 



Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.

Elżbieta Wasążnik
Szkolny doradca zawodowy


