Rekrutacja do szkół
ponadpodstawowych
przewodnik dla Rodziców

Spis treści:
• Możliwości kształcenia po szkole podstawowej
 Nauka w liceum ogólnokształcącym
Szkolnictwo zawodowe:
 Nauka w technikum
 Nauka w branżowej szkole I stopnia

• Doradztwo zawodowe
• Zasady przyjmowania kandydatów do szkół (w tym
przyznawanie punktów w rekrutacji)
• Ważne adresy
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Możliwości kształcenia
po szkole podstawowej
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Absolwenci szkół podstawowych mogą
kontynuować naukę w:

czteroletnim
liceum
ogólnokształcącym

pięcioletnim
technikum

trzyletniej
branżowej szkole
I stopnia
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Nauka w liceum ogólnokształcącym
• Trwa cztery lata
• Pozwoli na:
 Uzyskanie świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego
 Uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

• Umożliwi kontynuowanie nauki:
 W szkole policealnej
 Na studiach wyższych (dla posiadacza świadectwa dojrzałości)
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O tym warto wiedzieć
•

•

Nauka odbywa się w klasach profilowanych z realizacją wybranych przedmiotów na poziomie
rozszerzonym. Profil klasy nie determinuje wyboru przedmiotów dodatkowych zdawanych na
maturze, ale nauczanie rozszerzone odbywa się pod kątem przygotowania do tego egzaminu.
Absolwenci liceum ogólnokształcącego mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego.
Egzamin ten obejmuje:
o przedmioty obowiązkowe:
 egzamin pisemny:
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
 egzaminy ustne:
język polski
język obcy nowożytny
o przedmiot dodatkowy – na poziomie rozszerzonym.
Świadectwo dojrzałości otrzymuje absolwent, który uzyskał minimum 30% z każdego
zdawanego przedmiotu.
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Szkolnictwo zawodowe
Wybierając naukę w szkole zawodowej, warto zapoznać się
z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. W tej chwili system
oświaty umożliwia naukę zawodów przyporządkowanych do 32 branż.
Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to
zawody jednokwalifikacyjne (umożliwiają zdobycie jednej kwalifikacji)
i dwukwalifikacyjne (umożliwiają zdobycie dwóch kwalifikacji).
Zawody jednokwalifikacyjne to przede wszystkim zawody nauczane
w branżowej szkole I stopnia. Wśród zawodów, w których kształcenie
jest prowadzone w technikum, dominują zawody dwukwalifikacyjne.
W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją jest na
ogół kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w branżowej szkole
I stopnia, a stanowiąca podbudowę do nabywania kolejnych - wyższych
- kwalifikacji w zawodzie.
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Zasadę tę można zobaczyć porównując kształcenie
w zawodach branży motoryzacyjnej
branżowa szkoła
I stopnia:

technikum:

Mechanik
pojazdów
samochodowych

Technik
pojazdów
samochodowych

Kwalifikacja 1:

Kwalifikacja 1:

MG.18 Diagnozowanie
i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów
samochodowych

MG.18 Diagnozowanie
i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów
samochodowych

Kwalifikacja 2:
MG.43 Organizacja
i prowadzenie obsługi
pojazdów
samochodowych

8

Nauka w technikum
• Trwa 5 lat
• Pozwoli na:
 Uzyskanie świadectwa ukończenia technikum
 Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po
zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie
 Uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

• Pozwoli na przygotowanie do wejścia na rynek pracy
• Umożliwi kontynuację nauki na studiach wyższych (dla
posiadacza świadectwa dojrzałości)
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O tym warto wiedzieć:
•
•
•

•

Osoba przyjęta do technikum musi spełnić warunek przedłożenia zaświadczenia
lekarskiego potwierdzającego brak przeciwskazań do podjęcia nauki w zawodzie.
Uczeń technikum zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikację w zawodzie – ich
liczba zależy od liczby kwalifikacji dla nauczanego zawodu.
Egzamin zawodowy obejmuje część praktyczną i teoretyczną. Pozytywny rezultat
oznacza uzyskanie w części pisemnej przynajmniej 50%, w części praktycznej –
75%.
Zasady dotyczące egzaminu maturalnego są inne niż dla absolwentów liceum
ogólnokształcącego:
 posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie
nauczanym na poziomie technika otrzyma świadectwa dojrzałości przez zdanie
egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (bez obowiązku
zdawania egzaminu z przedmiotu dodatkowego).
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Nauka w branżowej szkole I stopnia
• Pozwoli na:
 Uzyskanie świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia
 Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po
zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie

• Umożliwi kontynuowanie nauki:
 w szkole branżowej II stopnia (realizacja kształcenia w zawodach,
które mają kontynuację na poziomie technika, możliwość
przystąpienia do matury)
 w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (od II klasy)
 na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (poszerzenie/uzupełnienie
kwalifikacji zawodowych)

•

Pozwoli na przygotowanie do wejścia na rynek pracy
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O tym warto wiedzieć:
• Osoba przyjęta do branżowej szkoły I stopnia musi spełnić warunek
przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak
przeciwskazań do podjęcia nauki w zawodzie.
• Uczeń szkoły branżowej zdaje egzamin potwierdzający kwalifikację
w zawodzie.
• Egzamin zawodowy obejmuje część praktyczną i teoretyczną. Pozytywny
rezultat oznacza uzyskanie w części pisemnej przynajmniej 50%, w części
praktycznej – 75%.
• W branżowej szkole I stopnia mogą uczyć się także osoby będące
młodocianymi pracownikami.
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Należy dodać, że oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych
obejmuje także szkoły i oddziały dwujęzyczne, oddziały
międzynarodowe
(umożliwiające
przygotowanie
do
międzynarodowej matury), szkoły i oddziały prowadzące
szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, a także
klasy wstępne (pozwalające na opanowanie języka na
odpowiednim poziomie i kontynuowanie nauki w trybie
dwujęzycznym).
Do tych oddziałów przeprowadza się w procesie rekrutacyjnym
dodatkowe sprawdziany:
umiejętności językowych, predyspozycji językowych oraz próby
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sprawności fizycznej.

Doradztwo zawodowe
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Informacje w zakresie doradztwa zawodowego można uzyskać w:
 szkołach (działają w nich doradcy zawodowi lub koordynatorzy doradztwa
zawodowego),
 rejonowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych – ich wykaz można
znaleźć tutaj:
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/pomoc-psychologicznop/13459,Wykaz-publicznych-i-niepublicznych-w-tym-specjalistycznych-poradnipsychologiczn.html

W Warszawie również w:
 Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES),
https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcamizawodowymi
 Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży
http://ciidmpm.blogspot.com/
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Zasady przyjmowania kandydatów
do szkół (w tym przyznawanie
punktów w rekrutacji)
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Szczegółowe zasady rekrutacji na rok szkolny
2020/2021 zawierają następujące przepisy:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1148 ze zm.) – rozdział 6.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
• Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
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Informacje o terminach postępowania rekrutacyjnego można znaleźć
w Harmonogramie rekrutacji ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej:
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14746,Har
monogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny20202021.html
Informacje o szczególnych osiągnięciach, za które można uzyskać
dodatkowe punkty w rekrutacji znaleźć można w Wykazie zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2019/2020:
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-doszkol/14537,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-narok-szkolny-20192020.html
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Zasady przyznawania punktów w procesie rekrutacyjnym:
 Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik
przedstawiony w procentach z:
- języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35
- języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
 Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (wskazanych przez szkołę, do
której aplikuje kandydat): celujący – 18 punktów; bardzo dobry – 17
punktów; dobry – 14 punktów; dostateczny – 8 punktów; dopuszczający –
2 punkty.
 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów.
 Szczególne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwo – maksymalnie 18
punktów.
 Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.
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• Ważne adresy
 https://www.gov.pl/web/edukacja
 https://www.kuratorium.waw.pl/ (zakładka: Rodzice i uczniowie –
Rekrutacja do szkół)
 https://www.ore.edu.pl/
 https://www.oke.waw.pl/
 strony internetowe szkół

• Inne przydatne strony:
 https://rspo.men.gov.pl/ (wyszukiwarka szkół)
 https://barometrzawodow.pl/ (informacje o rynku pracy)
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