
ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW do szkół średnich 2021/2022 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol 

Rekrutacja odbywa się systemem elektronicznym. Podanie wprowadza się przez Internet. 
Można to zrobić indywidualnie, w szkole podstawowej lub w szkole pierwszego wyboru.  
Kandydaci szkół średnich samodzielnie tworzą swoje konto do celów rekrutacji                                                
na platformie https://slaskie.edu.com.pl. 

Platforma zostanie uruchomiona w dniu rozpoczęcia rekrutacji! 

1. Terminy rekrutacji: 

 Składanie podań: 17.05.2021 r. – 21.06.2021 r. do godz. 15.00 
 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej: 25.06.2021 r. – 14.07.2021 r. do godz. 15:00. 
 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej               i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków poświadczanych                  w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 
okoliczności: do 14.07.2021 r. 

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub 
prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach:  do 21.07.2021 r. 

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 22.07.2021 r. 

 Wydanie dla kandydatów skierowań na badania lekarskie: 17.05.2021 r.  – 26.07.2021 r. 
 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one 
złożone         w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w 
przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu: 23.07.2021 r. – 30.07.2021 r. do godz. 15.00 

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 2.08.2021 r.  do godz. 14.00 

 W przypadku wolnych miejsc szkoła prowadzi dalszą rekrutację do 31.08.2021 r. 

O przyjęciu kandydata – absolwenta szkoły podstawowej do klasy I będzie decydowała suma 
punktów uzyskanych: 

 z egzaminu ósmoklasisty – max 100 pkt. 
 z języka polskiego, matematyki oraz wybranych zajęć edukacyjnych za oceny uzyskane 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 72 pk 

 

2. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne 
osiągnięcia ucznia: 



Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

język polski 

Dopuszczający  –  2 punkty 

18 punktów 
Dostateczny      –  8 punktów 

Dobry                 – 14 punktów 

Bardzo dobry    – 17 punktów 

Celujący             – 18 punktów 

matematyka jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

pierwsze wybrane zajęcia 
edukacyjne 

jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

drugie wybrane zajęcia 
edukacyjne 

jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów 

Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w 
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w 
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 
2019 roku (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 

18 punktów 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 
(wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej). 

 
3 punkty 

W przypadku absolwentów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do 
 egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka 
polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, 
chemii, fizyki, geografii i j. obcego nowożytnego, wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 
roku. 
 

100 punktów 

Egzamin ósmoklasisty 100 punktów 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 

 język polski – 0,35 pkt. za każdy uzyskany procent, 
 matematyka – 0,35 pkt. za każdy uzyskany procent, 
 język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – 0,3 pkt. za każdy 

uzyskany procent, 

35 punktów 
35 punktów 
30 punktów 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku 
rekrutacji                        

200 nktów 

 



3.Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty                   
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021. 

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/wykaz-zawodow-
wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-
dzialajace-na-terenie-szkoly-rok-szkolny-2020-2021/ 

 


