
Rekrutacja do szkół 

średnich - niezbędnik 

absolwenta.

Informator dla ucznia 

i rodzica 

Agnieszka Długosz-Rzepka

Koordynator Doradztwa Zawodowego



Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID 19.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.p

df

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf


Materiały https://www.gov.pl

Terminy postępowania rekrutacyjnego na 

rok szkolny 2022/2023

Terminy rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 

2022/2023.

https://www.gov.pl/
https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2022/01/zarza%CC%A8dzenie-nr-5.2022-w-sprawie-okres%CC%81lenia-termino%CC%81w-przeprowadzania-poste%CC%A8powania-rekrutacyjnego-i-poste%CC%A8powania-uzupelniaja%CC%A8cego.pdf


Uczniów wybierających się do liceów, 

techników bądź  szkół branżowych nie 

obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że 

mogą wybrać dowolną szkołę średnią 

czy to 

w miejscu swojego zamieszkania, czy 

poza nim.



Ważne linki :

Kalkulator przelicznika punktów

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

Ranking szkół Kielce (licea i technika)

https://waszaedukacja.pl/ranking.

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/
https://waszaedukacja.pl/ranking


Wykaz punktowanych konkursów 

https://kuratorium.kielce.pl/48768/

zarza%cc%a8dzenie-nr-8-2021-w-

sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-

artystycznych-i-sportowych-

organizowanych-przez-

swietokrzyskiego-kuratora-oswiaty-

lub-inne-podmioty-dzialajace-na-

terenie-szkoly-ktore-mog/

https://kuratorium.kielce.pl/48768/zarza%cc%a8dzenie-nr-8-2021-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-swietokrzyskiego-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-ktore-mog/


Egzamin ósmoklasisty

24-26 maja 2022 roku
http://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

http://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty


Egzamin ósmoklasisty

język polski 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 

matematyka 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 

język obcy 

nowożytny 

26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00 



Termin ogłaszania wyników egzaminu 

ósmoklasisty 

1 lipca 2022 r. 

• Ogłoszenie wyniku egzaminów ósmoklasisty

• Przekazanie szkołom wyników oraz zaświadczeń

• Termin wydawania zdającym 

zaświadczeń oraz informacji –

8 lipca 2022 r.



Harmonogram rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 

2022/2023

od 16 

maja 

2022 r. 

do 20 

czerwca 

2022 r.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 

z dokumentami (podpisanego przez co 

najmniej jednego rodzica/prawnego 

opiekuna) w szkole pierwszego wyboru 

(wniosek od 16 maja  na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty 

https://kuratorium.kielce.pl/pl/rodzice-i-

uczniowie/rekrutacja-do-szkol/

bądź Urzędu Miasta zakładka na czasie

http://www.um.kielce.pl  )

https://kuratorium.kielce.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/
http://www.um.kielce.pl/


od 24 

czerwca 

2022 r. 

do 13 

lipca 

2022 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do

szkoły ponadpodstawowej

świadectwo ukończenia szkoły

podstawowej i o zaświadczenie

o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz

złożenie nowego wniosku, w tym

zmiana przez kandydata wniosku o

przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do

których kandyduje



do 15

lipca 

2022 r.

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.



21 lipca 

2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 



od 22 

lipca 

2022 r. 

do 29 

lipca 

2022 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa

się 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.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie

zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego

zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

i orzeczenia psychologicznego o braku

przeciwwskazań psychologicznych do kierowania

pojazdem.



1 

sierpnia 

2021 r. 

do godz. 

14.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 



Kandydaci do publicznych szkół ponadpodstawowych 

dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru, 

wybierają na stronie internetowej Systemu, szkoły i 

klasy do których chcą być przyjęci: 

1) kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół, 

dostępną w Systemie, 

2) kandydat może wybrać dowolną liczbę klas 

w każdej z wybranych szkół, 

3) kandydat ustala kolejność wybranych klas. 

Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której 

kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje 

kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako 

pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego 

wyboru.



System Elektronicznego Naboru wyszukuje miejsca

dla ucznia na podstawie kolejności klas i kolejności

szkół ustalonych we wniosku. Klasa na której

najbardziej zależy kandydatowi, powinna być

zaznaczona we wniosku na pierwszym miejscu.

Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą

traktowana jest jako szkoła pierwszego wyboru.

Kandydat ma możliwość wybrania dowolnej liczby

klas, w dowolnej liczbie szkół. Kandydat zostaje

przypisany przez System tylko do jednej klasy,

w jednej szkole – do tej klasy, która została przez

ucznia wykazana najwyżej we wniosku i do której

kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe,

niżej zaznaczone we wniosku klasy, nie będą przez

System rozpatrywane.




