
Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:

szkół ponadpodstawowych wszystkich typów

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

Do szkół, gdzie są przeprowadzane dodatkowe sprawdziany –

od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 15.00

Podstawa prawna: 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.



Kryteria rekrutacji do szkół ponadpodstawowych wszystkich typów .

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły 

ponadpodstawowej, dyrektor szkoły  powołuje szkolną komisję 

rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa 

zadania członków komisji.

Do dnia 28 lutego 2022 r. dyrektor szkoły podaje warunki rekrutacji do 

publicznej wiadomości, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń w 

miejscu dostępnym dla zainteresowanych oraz na stronie internetowej, 

jeżeli szkoła ją posiada.

Kryteria rekrutacji, upowszechniane przez szkoły,  powinny zawierać :

• określenie dwóch wybranych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych 

oddziałów z których oceny będą przeliczane na punkty,

• określenie limitu miejsc w szkołach,

• szczegółowe terminy rekrutacji

Podanie do wiadomości terminu przeprowadzania sprawdzianu lub prób 

sprawności  - do 13.05.2022 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności 

fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych – od 31.05. – 13.06.2022 r.

Podanie wyników: do 15.06.2022 r. 



Zasady przyznawania  punktów za oceny uzyskane w gimnazjum 

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

Trzecie wybrane zajęcia jak w przypadku języka 

polskiego
18 punktów

edukacyjne

Czwarte wybrane zajęcia jak w przypadku języka 

polskiego
18 punktów

edukacyjne



Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7  punktów

I. UZYSKANIE W ZAWODACH WIEDZY BĘDĄCYCH 

KONKURSEM O ZASIĘGU 

PONADWOJEWÓDZKIM ORGANIZOWANYM 

PRZEZ KURATORÓW OŚWIATY NA PODSTAWIE 

ZAWARTYCH POROZUMIEŃ

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów

b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego -7 punktów

c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego -5 punktów

II. UZYSKANIE W ZAWODACH WIEDZY BĘDĄCYCH 

KONKURSEM O ZASIĘGU WOJEWÓDZKIM  

ORGANIZOWANYM PRZEZ KURATORA OŚWIATY

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

przedmiotowego -10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punktów 

d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego -7 punktów 

e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego -5 punktów 

f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego -3 punkty 

W SUMIE 18 PUNKTÓW 

(ZA WSZYSTKIE 

ZAWODY WIEDZY, 

ARTYSTYCZNE

I SPORTOWE)



Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych 

(indywidualne lub zespołowe),  

organizowanych przez kuratora oświaty lub 

inne podmioty działające na terenie szkoły 

wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, zgodnie z wykazem Śląskiego 

Kuratora Oświaty (max 4punkty) na 

szczeblu:  

a) międzynarodowym - 4 punkty 

b) krajowym  - 3 punkty  

c) wojewódzkim - 2 punkty  

d) powiatowym - 1 punkt

Szczegółowy wykaz konkursów na stronie 
KO w Katowicach w zakładce Rekrutacja

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w 

charakterze wolontariusza  wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej

3 punkty



Przeliczanie na punkty wyników egzaminu 

ósmoklasisty

◼ J. polski

◼ Matematyka

0,35 punktu za każdy uzyskany  procent (w 
sumie maksymalnie 35 punktów)

◼ Język obcy 

0,3 punktu za każdy uzyskany procent (w sumie  
maksymalnie 30 punktów )

Za cały egzamin można maksymalnie uzyskać 100 
punktów (35 + 35 + 30 = 100)



Kandydat do szkoły ponadpodstawowej, składając dokumenty do wybranej 

szkoły, posługuje się wyłącznie kopiami świadectw ukończenia szkoły i 

zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Kandydat może składać dokumenty nie więcej niż do trzech szkół 

ponadpodstawowych (publicznych) + niepubliczne (społeczne, prywatne)

Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół dotyczy jednego organu 
prowadzącego!

Uczniowie są przyjmowani do 

wybranego oddziału danej szkoły w 

kolejności zgodnej z sumą punktów do 

wyczerpania planowanego limitu 

miejsc (najczęściej 32)



Od 24 czerwca  do 13 lipca 2022 r. do godz. 

15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły o 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 zmianę szkół do których 

kandyduje

20 lipca 2022 r.  - podanie do publicznej 

wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych

Od 16 maja – 25 lipca 2022 r. – wydanie przez 

szkołę prowadząca kształcenie zawodowe 

skierowania na badania lekarskie

Terminy rekrutacji             



Terminy rekrutacjiOd 21 - 28 lipca 2022 r.   do godz. 15.00 -

potwierdzania  woli uczęszczania do wybranej 

szkoły poprzez dostarczenie oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia  o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały 

złożone w uzupełnieniu wniosku) oraz 

zaświadczenia lekarskiego (w przypadku szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe)
W przypadku braku możliwości przedłożenia 

odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 

kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w 

terminie do 25 lipca, wskazując na przyczynę 

niedotrzymania terminu. Informację składa się w 

postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie 

lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do 

której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 

23 września br.

29 lipca 2022 r.  do godz. 14.00 - ogłoszenie 

listy uczniów przyjętych 

i nieprzyjętych do szkoły.



Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży

◼ trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

◼ czteroletnie liceum ogólnokształcące

◼ pięcioletnie technikum



Szkoła branżowa

◼ Ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po 

zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w danym zawodzie

◼ dalsze kształcenie  w szkole branżowej II 

stopnia



Liceum ogólnokształcące

◼ Uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego

◼ W LO przedmioty nauczane są w zakresie 

podstawowym

◼ 2 – 4 przedmioty nauczane są w zakresie 

rozszerzonym

◼ Przedmioty uzupełniające



Technikum 

◼ Ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym 

zawodzie

◼ Uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego

◼ przedmioty nauczane są w zakresie podstawowym, 

2  w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty 

uzupełniające



Rekrutacja elektroniczna
od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.

◼ Jasne reguły gry – nie ma szarej strefy!

◼ Dostęp do pełnej oferty (całego 
województwa) z jednego miejsca.

◼ Kandydat zostaje zakwalifikowany tylko do 
jednego oddziału – nie ma blokowania 
miejsc. Dotyczy to również szkół w 
sąsiednim mieście i również szkół 
niepublicznych.



◼https://slaskie.edu.com.pl

będzie aktywna od 16 maja  - w tej chwili jest                 
tylko strona startowa

Adres witryny naborowej

https://slaskie.edu.com.pl/






◼Poradnik dla kandydata  do szkoły 
ponadpodstawowej



Należy koniecznie wybrać trzy szkoły!

◼ Według następującej zasady:

◼ Pierwsza szkoła  - to szkoła marzeń (może 
mi się uda)

◼ Druga szkoła - to szkoła racjonalna (ta na 
którą mnie stać)

◼ Trzecia szkoła - to taka na wszelki 
wypadek.



Z oferty tych trzech wybranych szkół 

wybieramy maksymalnie dużą liczbę 

oddziałów!

Dziesięć czy dwanaście pozycji na liście 

preferencji to wcale nie jest zbyt dużo…

Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół 

dotyczy jednego organu prowadzącego! Zatem 

można wybrać np. trzy szkoły z Rybnika, trzy z 

Żor, trzy z powiatu wodzisławskiego itd.



Kolejność na liście preferencji jest najważniejsza.

Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie

może być zmieniona przez osoby trzecie ani też

przez „system”.

Przemyśl dobrze tę kolejność, gdyż z tej drogi nie 

ma już odwrotu…

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do jakiegoś 

oddziału to oznacza, że oddziały powyżej były dla 

ciebie niedostępne a odziały poniżej nie są brane 

pod uwagę!



Przykładowe listy preferencji kandydata 

do technikum

Wersja najważniejsza                           Wersja najważniejsza jest 

jest szkoła                                               klasa (zawód)



Przykładowe listy preferencji kandydata 
do liceum

Wersja najważniejsza                           Wersja najważniejsza 

jest szkoła                                              jest  klasa 



Oddziały specyficzne do których obowiązują 

sprawdziany umiejętności kierunkowych: 

dwujęzyczne, plastyczne, sportowe, 

mistrzostwa sportowego…

◼ Jeżeli kandydat wskazał taki oddział na 

swojej liście preferencji (nawet na ostatnim 

miejscu) to musi stawić się na ww. 

sprawdzianie gdyż w innym przypadku ten 

oddział automatycznie wypadnie z jego 

listy preferencji.



Nie licz na nabór uzupełniający!

◼ Oferta nie będzie już taka bogata gdyż 

wszystkie popularne szkoły będą 

zapełnione po pierwszym naborze…

◼ Nabór uzupełniający nie będzie 

prowadzony w wersji elektronicznej, 

jedynie oferta (wolne miejsca) będą 

widoczne na stronie naborowej…



Progi punktowe – powiat rybnicki 

dane za poprzedni rok szkolny

◼ rybnik-stat.edu.com.pl



Informator naborowy na rok szkolny 2022/23 

» Platforma Edukacyjna Powiatu Wodzisławskiego 

(powiatwodzislawski.pl)

https://www.powiatwodzislawski.pl/oswiata/ksztalcenie-ogolnoksztalcace/informator-naborowy


Lista kandydatów niezakwalifikowanych 

do żadnego oddziału – ku przestrodze



Kiedy uczeń wymaga opinii poradni 
aby podjąć praktykę zawodową?

Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę 

podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona 

na zasadach określonych dla młodocianych w celu 

przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu 

w przypadku wyrażenia na to zgody przez 

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej 

osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej.

Aby uzyskać opinię należy skontaktować się z PPP 

w Wodzisławiu Śl. tel. 32/456 -19 - 93

Dotyczy uczniów, którzy chcą kontynuować naukę w Branżowej 

Szkole I Stopnia



Telefoniczny Punkt Informacji Zawodowej 

przy PPP w Wodzisławiu Śl.

od 9. maja do 20. czerwca 

dyżur telefoniczny dla uczniów 

i rodziców 

poniedziałki  - 16.00 – 1700

tel.: 032/456-15-59


