
ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW        

KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021 



ROZPORZĄDZENIE 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.                                                                    

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół, placówek i centrów 

     (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 

 

Podstawa prawna: 

art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681, 1818, 2197 i 2248 



EGZAMINY 

 § 12. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych:  

1) wynik przedstawiony w procentach z:  

a) języka polskiego,  

b) matematyki 

 – mnoży się przez 0,35;  

2) wynik przedstawiony w procentach z:  

języka obcego nowożytnego  

– mnoży się przez 0,3.  



ŚWIADECTWO 

 § 4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z czterech zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, 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.  

 

     § 5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów. 



ZWOLNIENI 

 § 8. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty                          
oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,                               
przy czym za uzyskanie z:  

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

      a) celującym    – 30 punktów,  

      b) bardzo dobrym   – 25 punktów,  

      c) dobrym    – 20 punktów,  

      d) dostatecznym  – 10 punktów,  

      e) dopuszczającym   – 5 punktów;  

II)   języka obcego nowożytnego, oceny wyrażonej w stopniu:  

      a) celującym    – 20 punktów,  

      b) bardzo dobrym   – 18 punktów,  

      c) dobrym    – 13 punktów,  

      d) dostatecznym   – 8 punktów, 

      e) dopuszczającym  – 2 punkty. 



OSIĄGNIĘCIA 

 * laureat ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,  

 * finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 

 * laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  

     są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej                                                              

                 (czyli jak gdyby osiągnęli maksymalną liczbę punktów) 



OSIĄGNIĘCIA 

 § 6. 1. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, za:  

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez 

kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;  



OSIĄGNIĘCIA 

 § 6. 3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora 

oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;  

 



OSIĄGNIĘCIA 

 § 6. 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:  

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  

b) krajowym        – przyznaje się 3 punkty,  

c) wojewódzkim        – przyznaje się 2 punkty,  

d) powiatowym         – przyznaje się 1 punkt.  



OSIĄGNIĘCIA 

 § 6. 2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, 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.  

 § 7. 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. 



PODSUMOWANIE 

 PODSUMOWANIE PUNKTÓW:  

za trzy egzaminy ośmioklasisty   – maksimum 100 punktów  

za cztery przedmioty ze świadectwa – maksimum 72 punkty  

za świadectwo z wyróżnieniem   –  7 punktów 

za szczególne osiągnięcia    – maksimum 18 punktów  

za aktywność społeczną     –  3 punkty  

                                                  RAZEM 200 PUNKTÓW 



REGULACJE 

 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

    (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) 



REGULACJE 

 Art. 150.  

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte                          

w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić 

się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o 

potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 

 Art. 156.  

1. Wniosek, o którym mowa w art. 149, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych 

przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół, chyba że organ prowadzący 

dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół. 

 



WAŻNE ADRESY 

 strona internetowa w serwisie Ministerstwa Edukacji Narodowej:  

     men.gov.pl/pl/rekrutacja 

 informator na temat szkół i klas ponadpodstawowych na stronie:  

     www.kuratorium.lodz.pl  

 strona internetowa Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim: 

     https://www.powiat-tomaszowski.pl/aktualnosci/i-lo-zaprasza-absolwentow-szkol-podstawowych-do-kontynuowania-nauki-w-roku-szkolnym-20202021.html 
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