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Uczeń ma prawo 

 kandydować do  trzech szkół,  

w których może wybrać  

dowolną liczbę oddziałów  

w ustalonej przez siebie 
kolejności. 



Gimnazjalista musi odpowiedzieć  

sobie 

 co jest dla niego priorytetem,  

dostanie się do 

określonej szkoły czy do określonego  

profilu klasy. 



 

Wybierając większą liczbę 
oddziałów w tych szkołach, 
kandydat zwiększa swoje 

szanse dostania się do 
określonej szkoły  

w trakcie rekrutacji. 



Każdy kandydat  
powinien zapoznać się  
ze stroną poświęconą 

rekrutacji  
i elektronicznym informatorem  

o szkołach i oddziałach  
https://lubelszczyzna.edu.com.pl/

Kandydat 

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat
https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat


Uczeń gimnazjum wypełnia arkusz podania 

do szkół ponadgimnazjalnych w wersji 

elektronicznej (w swoim macierzystm 

gimnazjum, przy pomocy nadzoru 

szkolnego) oraz papierowej (wydruk wersji 

elektronicznej), który dostarcza do szkoły 

pierwszego wyboru. 

 

 



W trakcie rekrutacji uczeń 
otrzymuje punkty za: 

Świadectwo, 

Egzamin gimnazjalny 

Dodatkowe osiągnięcia. 

 

Maksymalnie 200 punktow. 

 



Punktacja za oceny na świadectwie: 
 za oceny z wybranych przedmiotów 

punktowanych na świadectwie 
gimnazjalnym (j. polski + trzy dodatkowe, 
zależne od profilu) 

 celujący – 18 pkt. 
bardzo dobry – 17 pkt. 
dobry – 14 pkt. 
dostateczny – 8 pkt. 

     dopuszczający – 2 pkt. 
Maksymalnie 4x18pkt. czyli 72 punkty. 



PRZELICZANIE WYNIKÓW 
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

 

Za każdy 1% uczeń otrzymuje  0,2 punktu z każdej z pięciu 
części egzaminu z zakresu: 

  Języka polskiego, 

 Historii i wiedzy o społeczeństwie, 

 Matematyki, 

 Przedmiotow przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, 
chemii), 

 Języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym). 

Maksymalnie 100 punktow. 



Za dodatkowe osiągnięcia: 

    - za ukończenie gimnazjum z 
wyróżnieniem (biało-czerwony pasek na 
świadectwie) – 7 pkt. 

    - za uzyskanie tytułu finalisty 
wojewódzkiego w konkursach 
przedmiotowych (10pkt.), tematycznych 
(4 pkt.), za osiągnięcia sportowe (4 pkt.), 
w sumie jest tu do uzyskania 
maksymalnie 18 pkt. 

- za inne „zasługi” (np. wolontariat, projekt 
edukacyjny) maks. 3 pkt. 

Maksymalnie 28 punktów. 



 O przyjęciu kandydata do danego oddziału 
decyduje wyłącznie liczba zgromadzonych 
przez niego punktów 

 Uczeń wygrywa konkurencję z innymi 
kandydatami do tego oddziału, gdy jego 
punktacja jest wyższa od innych 
kandydatów. 



W przypadku równej liczby punktów 
pierwszeństwo przyjęcia mają: 

 osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, sieroty oraz osoby umieszczone w 
rodzinach zastępczych (zaświadczenie wystawia 
gimnazjum macierzyste),  
 

 kandydaci z problemami zdrowotnymi, 
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 
kształcenia ze względu na stan zdrowia (opinię 
wystawia poradnia psychologiczno-pedagogiczna),  
 

 kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych 
zdolnościach, którym ustalono indywidualny program 
lub tok nauki (informację wpisuje gimnazjum na 
świadectwie ukończenia szkoły),  
 



Należy pamiętać, że czas na 
wypełnienie elektroniczne i 
dostarczenie podpisanego przez 
RODZICÓW podania do szkoły 
pierwszego wyboru jest: 

od 14 maja 2018r. 
(8:00) do 15 czerwca 
2018r. (15:00).   

 
 



 zaświadczenie lekarza medycyny pracy o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych w 
przypadku technikum lub zasadniczej szkoły 
zawodowej;  

 orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego uprawniające do nauki w części  
integracyjnej oddziału integracyjnego;  

 oświadczenie o praktyce zawodowej (w 
przypadku kandydatów do klas 
wielozawodowych ZSZ);  

 inne zaświadczenia wymagane przy ubieganiu 
się do danego oddziału, wynikające z 
regulaminu rekrutacji w danej szkole;  

 zaświadczenie potwierdzające uprawnienia 
kandydata do pierwszeństwa w przypadku 
równej liczby punktów.  

Dodatkowe dokumenty 



PIN 

Jeżeli kandydat podczas wypełniania 
podania wybrał opcję dostępu do 

swoich danych poprzez Internet, z 
podaniem wydrukuje się na osobnej 

stronie jego indywidualny  

numer PIN, dzięki któremu będzie 
miał dostęp do swoich danych. 

PESEL i PIN należy chronić  

i nie udostępniać osobom postronnym. 



Od 22 czerwca 2018, godz. 8:00  

do 26 czerwca 2018, godz. 15:00 
 

Uczniowie mają czas na dostarczenie   

świadectwa ukończenia gimnazjum i  

 zaświadczenia o wynikach egz. gimnazjalnego 

czyli dokumentów potwierdzających osiągnięcia 

do szkoły pierwszego wyboru jeśli szkoła  

Nie jest objęta systemem naboru  

elektronicznego. 



   4 lipca 2018r. o godz. 10:00 
Zostaną przez szkoły ponadgimnazjalne 

opublikowane listy kandydatów  

 zakwalifikowanych do przyjęcia  

(zapoznanie się z wynikami  

naboru. Wyniki będą dostępne w naszej 

 szkole (wydruki) oraz internetowo  

(na indywidualnych kontach kandydatów). 



Potwierdzenie woli nauki. 
 Po uzyskaniu informacji o przydziale 

miejsca, uczeń potwierdza chęć nauki w 
danej szkole poprzez dostarczenie 
oryginałów dokumentów  

 

od 4 lipca od godz. 10:00 

do 6 lipca do godz. 10:00 
 Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną 

dostarczone w terminie oznacza to 
rezygnację  

z kandydowania do tego oddziału i 
skreślenie  

z listy uczniów zakwalifikowanych do 
przyjęcia.  

http://www.warszawa.edu.com.pl/?t=przewodnik#4#4
http://www.warszawa.edu.com.pl/?t=przewodnik#4#4
http://www.warszawa.edu.com.pl/?t=przewodnik#4#4


Listy kandydatów 

9 lipca o godzinie  12:00 wszystkie 

szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy 
kandydatów, którzy zostali przyjęci. 

 Uczeń, który nie dostał się do żadnego  
z wybranych przez siebie oddziałów,  
na stronie "Wolne miejsca" dostępnej  
w Systemie NABÓR, znajdzie informację, do 
której ze szkół może zostać jeszcze przyjęty.  



Nabór dodatkowy. 

 

Od 9 do 27 lipca 2018r. trwać będzie 
nabór dodatkowy do tych szkół, które  
dysponują wolnymi miejscami. Będzie 
to nabór „ręczny”, to znaczy, że 
trzeba osobiście, z pominięciem 
rejestracji elektronicznej, znaleźć 
sobie szkołę i w niej złożyć 
odpowiednie dokumenty. Wyniki 
dodatkowej rekrutacji zostaną 
ogłoszone 17 sierpnia o godz. 10:00. 



Dokumenty składane przez ucznia 
do szkoły, do której został 
przyjęty: 

 oryginał świadectwa;  

 oryginał zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego; 

 oryginały innych zaświadczeń 
wymaganych przy przyjęciu do tego 
oddziału;  

 Inne dokumenty wymagane przez 
daną szkołę; 


