
Spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych 

Rekrutacja uczniów klas ósmych do liceów 
ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I 

stopnia na rok szkolny 2020/2021 

 

Rybnik,  20 listopada 2019 



Rekrutacja 2020/2021 
 

1. Zasady przyjmowania do szkół ponadpodstawowych. 

2. Karta informacyjna nr 61.   

3. Proponowane terminy dot. postępowania rekrutacyjnego. 

4. Akty prawne.  



Rekrutacja 2020/2021 

 

Absolwenci szkół podstawowych są rekrutowani do pierwszych 
klas szkół ponadpodstawowych, czyli: 

• czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 

• pięcioletniego technikum, 

• trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, 

 



 
 

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
  

  
Rekrutacja do pierwszych klas liceum ogólnokształcącego 

 

Art.  134  ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1148  ze zm.) 

 

Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo 
ukończenia szkoły podstawowej. 

 



Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
 

Rekrutacja do pierwszych klas technikum i branżowej szkoły I stopnia 

Art.  134 ust. 1  pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1148  ze zm.) 

Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają: 

•   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

•   zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań     
zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu,  

• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami,  

• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do 
kierowania pojazdem - prawo jazdy kategorii C lub C+E.    

     

 



 
 
 
 

Rekrutacja  pracowników młodocianych do klasy pierwszej  
branżowej szkoły I stopnia 

Podstawy prawne: 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.) 

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki 
zawodu zawiera pracodawca z młodocianym w terminie przyjęć kandydatów do 
branżowych szkół I stopnia.  

Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego 
odbywanego w formie nauki zawodu co do zasady , kieruje ich na dokształcanie 
teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia. 

Istnieje także możliwość dokształcania teoretycznego w formie turnusu 
dokształcania teoretycznego młodocianych. 

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
 



Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  

  
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, 

dyplomów i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.)  

 

§ 25. 1. Dyrektor szkoły poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, 
zaświadczenia lub innego druku, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w 
aktach tej szkoły. 

3. Dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność od jednej do trzech 
kopii z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty również 
wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji. 



Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
 

Rekrutacja do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych 
dwujęzycznych lub oddziałów dwujęzycznych w szkołach 

ponadpodstawowych 

Art.  140 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1148  ze zm.) 

Do klasy I szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego 
przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają warunki: 

•  posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

• uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych. 

 

 



Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
 

Rekrutacja do szkół sportowych 

Art.  137 ust. 4 – 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.  
z 2019 r. poz. 1148  ze zm.) 

Do klasy I szkoły ponadpodstawowej sportowej (mistrzostwa sportowego, 
oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej lub oddziału mistrzostwa 
sportowego w szkole ponadpodstawowej) przyjmuje się kandydatów, którzy 
spełniają poniższe warunki: 

• posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

• posiadają bardzo dobry stan zdrowia (orzeczenie lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej), 

• posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do ww. szkoły, 

• uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 

 



Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na 
pierwszym (w przypadku szkół sportowych na drugim) etapie postępowania 
rekrutacyjnego brane  są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

• wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

• wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka 
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalonych przez dyrektora szkoły, do której kandydat aplikuje, 

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły,  

• wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych -  do oddziałów wymagających 
szczególnych indywidualnych predyspozycji . 

 

 



 

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
 

 
Przeliczanie punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty: 
 
Wynik przedstawiony w procentach z: 

• języka polskiego, 

• matematyki, 

mnoży się przez 0,35. 

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego  

mnoży się przez 0,3.  

 

§ 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 

 



 
 

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
  

 

•  Za egzamin z języka polskiego uczeń może uzyskać maksymalnie  

   -  35 punktów. 

• Za egzamin z matematyki uczeń może uzyskać maksymalnie  

   -  35 punktów. 

• Za egzamin z języka obcego nowożytnego uczeń może uzyskać maksymalnie 

   -  30 punktów. 

 

Razem za egzamin ósmoklasisty maksymalnie  - 100 punktów. 
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Przeliczanie punktów za świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

(za ocenę celującą z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły, do której kandydat aplikuje 
przyznaje się 18 punktów)           

Można uzyskać  maksymalnie 72 punkty  

np.: 

• język polski – maksymalnie - 18 punktów, 

• matematyka – maksymalnie -  18 punktów, 

• jeden przedmiot – maksymalnie -  18 punktów, 

• drugi przedmiot – maksymalnie -  18 punktów. 

 

§ 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 

 



Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  

 
  Poszczególne oceny z wymienionych poprzednio zajęć 

edukacyjnych przelicza się następująco:  

 celujący - 18 pkt,  

 bardzo dobry - 17pkt,  

 dobry - 14 pkt,  

 dostateczny - 8 pkt,  

 dopuszczający - 2 pkt  

 



 
Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
 
 
Przeliczanie punktów za świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

• Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się  - 
   7 punktów.  

• Za szczególne osiągnięcia z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych 
i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się 
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach - 
maksymalnie   18 punktów. 

• Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, przyznaje się   3 punkty.    

Razem: 72 punkty + 7 punktów + 18 punktów + 3 punkty = 100 punktów 

§ 5,6,7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 

 



Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
 

• Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu przyznaje się  3 punkty.    

• Wolontariat:  statut szkoły  określa „sposób organizacji  i realizacji działań w 
zakresie wolontariatu” - art. 98 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) 

 



Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
 

Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim,  przeprowadzonych zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), jest przyjmowany w pierwszej kolejności do 
publicznej szkoły ponadpodstawowej .  

Finaliście konkursu lub konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim,   
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 
pkt. 8 ustawy o systemie oświaty,  przyznaje się 10 punktów. 

W przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, w której 
realizowany program wymaga indywidualnych predyspozycji kandydatów,  
należy pamiętać np. o przystąpieniu do prób sprawności fizycznej/sprawdzianu 
kompetencji językowych. 

Art.  132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 
1148 ze zm.) 

 



 
Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  

 
  

 

Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości 
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 oraz określa 
miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.  

 

 

Art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1148 ze zm.) 



 
Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  

 

 

 

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 
organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły które mogą 
być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz 
uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym 

  

(Karta informacyjna nr 61 na stronie KO w Katowicach  

w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja) 

 

 



 
 

 Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 
 Karta informacyjna nr 61  

 
 

Podmioty działające na terenie szkoły  

Podmioty: instytucje, osoby fizyczne, stowarzyszenia, przedszkola, szkoły, 
placówki, fundacje, a także inne podmioty prowadzące statutową działalność 
oświatową lub naukową oraz instytucje działające na rzecz edukacji oraz rozwoju 
talentów i uzdolnień uczniów, które będąc organizatorem zawodów swoją 
działalność oświatową realizują w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły.  

Dyrektor, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz 
po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców, wyraża zgodę 
na uczestniczenie uczniów w konkursie organizowanym w oparciu o jednolite 
zasady powszechnej dostępności. Powyższe konkursy mogą być organizowane 
poza  terenem danej szkoły. 

 

 Art.  86 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1148  ze zm.).  

  

 



 
Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych 

Karta informacyjna nr 61  
 

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą 
być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz 

uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym  

1. Zawody proponowane do umieszczenia w wykazie powinny być organizowane 
przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły oraz dostępne dla wszystkich 
uczniów szkoły na jednolitych zasadach. 

2. Zgłoszenia propozycji zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, w których 
biorą udział uczniowie szkoły, dokonuje dyrektor szkoły, poprzez formularz 
zamieszczony na platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK)  
do 20 stycznia  danego roku szkolnego.  

3. Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe powinny mieć zasięg powiatowy, 
wojewódzki, ogólnopolski lub międzynarodowy. 

 

  
 



Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych 
Karta informacyjna nr 61  

 
 

4. Regulaminy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych powinny 
uwzględniać: 

a) cele edukacyjne i wychowawcze ukierunkowane na rozwijanie wiedzy 
i umiejętności oraz postaw uczniów wynikających ze społecznie uznawanych 
wartości, 

b) zasadę powszechności uczestnictwa uczniów w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych, gwarantującą równy dostęp do udziału w 
zawodach wszystkim zainteresowanym uczniom, 

c) informację o nieponoszeniu przez uczniów, szkołę lub radę rodziców 
jakichkolwiek opłat warunkujących uczestnictwo w konkursie (np. 
wpisowe, opłata za materiały, arkusze konkursowe), 

d) w przypadku konkursów wieloetapowych - kryteria kwalifikowania 
uczestników do kolejnych etapów/stopni,  



 

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych 
Karta informacyjna nr 61  

 

 
e) warunki uzyskiwania przez uczestników miejsca uznanego za wysokie 
w konkursie, tj. miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 
tytułem nadanym na podstawie ustalonego przez organizatora regulaminu, 
np. tytuł laureata lub finalisty, I II III miejsce w konkursie, tytuł grand prix, 
inny zwycięski tytuł na etapie /stopniu, 

f) zakres tematyczny zawodów powinien odnosić się do podstawy 
programowej przedmiotu lub przedmiotów nauczania i /lub kierunków 
polityki oświatowej państwa. 

5. Nazwa konkursu w wykazie musi być zgodna z regulaminem konkursu. 
Konkursy o nazwach innych niż regulaminowe nie będą zamieszczane w wykazie.  
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Karta informacyjna nr 61  

 

6. Zgłoszenie  przez dyrektora szkoły propozycji  zawodów  wiedzy, artystycznych 
i sportowych  na platformie wymiany informacji SOK Kuratorium Oświaty 
w Katowicach, nie oznacza automatycznego  umieszczenia zawodów  w 
wykazie, o którym  mowa w art. 148 ustawy Prawo oświatowe,  podawanym do 
publicznej wiadomości przez Śląskiego Kuratora Oświaty do końca lutego. 

7. Na podstawie zgłoszeń spełniających kryteria i zasady, Śląski Kurator Oświaty 
podejmie decyzję o umieszczeniu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok następny szkolny w 
wykazie, który zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach do końca lutego danego roku.  

8. Zgłoszenia zawodów wiedzy, artystycznych  i sportowych rozpoczynających się 
po ustalonym terminie zgłaszania (20 stycznia) należy dokonać poprzez 
przesłanie formularza stanowiącego załącznik nr 3 Karty informacyjnej nr 61.   

 

Kopia Baza_Ankieta_708_z_30_października 2019 r.xlsx
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Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 
o zasięgu: 

• międzynarodowym 

• krajowym 

• wojewódzkim 

• powiatowym  

oznaczają miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym 
na podstawie ustalonego przez organizatora regulaminu zawodów. 
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Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub 

sportowych, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły na 
szczeblu: 

• międzynarodowym - przyznaje się  4 punkty, 

• krajowym - przyznaje się 3 punkty, 

• wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty, 

• powiatowym - przyznaje się 1 punkt. 

 
§ 6 ust. 1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w 
sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 

 

 



Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
 

 

 

 

Proponowane terminy postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego, a także terminy składania 
dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.  

Ostateczne terminy kurator oświaty określa każdego roku do końca 
stycznia. 

 



 

 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 
0 1 2 3 

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami.  

od 18 maja 2020 r. 

do 23 czerwca 2020 r. 
do 24 lipca 2020 r. 

2. 

 
Przeprowadzenie: 
-  sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – za zgodą 
ministra właściwego ds. oświaty (art. 134 ust. 5 ustawy 
Prawo Oświatowe), 
- prób sprawności fizycznej (art. 137 ust. 4 ustawy Prawo 
Oświatowe), 
- sprawdzianu kompetencji językowych (art. 140 ust. 1 
ustawy Prawo Oświatowe), 
- sprawdzianu predyspozycji językowych - klasy wstępne 
(art. 140 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe). 

 

 

do 5 czerwca 2020 r. 

 

do 28 lipca 2020 r. 

3. 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywny wynik:  
- sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,  
- prób sprawności fizycznej, 
- sprawdzianu kompetencji językowych, 
 

 

do 10 czerwca 2020 r. 

 

29 lipca 2020 r. 

 



 

 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 
Termin w postępowaniu uzupełniającym 

0 1 2 3 

4. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 

szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

do 1 lipca 2020 r. 
  

---------------------------------- 

5. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

i dokumentów  (w tym oświadczeń) o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej, z uwzględnieniem 

art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. 

do 9 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych (art. 158 ust. 1 

ustawy Prawo oświatowe). 

10 lipca 2020 r.  14 sierpnia 2020 r. 



 

 

 

 

7. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badania lekarskie.  

do 14 lipca 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. 

8. 

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna 

prawnego kandydata niepełnoletniego  woli przyjęcia 

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i  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 

o którym mowa  w art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

oświatowe. 

do 20  lipca 2020 r. do 24 sierpnia 2020 r. 



 

 

 

 

9. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

do 21 lipca 2020 r.  25 sierpnia 2020 r. 

10. 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych 

miejsc w szkole. 

Niezwłocznie po podaniu 

do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 

w  

postępowaniu 

rekrutacyjnym.  

Niezwłocznie po podaniu 

do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 

w postępowaniu 

uzupełniającym. 



 
 
 

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych 
 Podstawy prawne: 

 
 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), 
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1737), 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i 
sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512), 
5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie organizacji oraz 
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 
125 ze zm.), 
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.), 
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów  
i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.). 
 
 
 

 



 

 

 

 

    Dziękuję za uwagę      
  

 

 Anna Bielica – koordynator ds. rekrutacji w Kuratorium Oświaty  
w Katowicach - Delegatura w Rybniku, telefon 32/4223802 wew. 37
       

  


