
CO DALEJ ÓSMOKLASISTO? 





SZKOŁY   
PONADPODSTAWOWE 

LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
TECHNIKUM 

BRANŻOWA 
SZKOŁA  

I STOPNIA 



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 4 lata 
zadania: 

• Każdy uczeń będzie zdobywał 
wiedzę i umiejętności na poziomie 
co najmniej podstawowym z 
zakresu wszystkich przedmiotów 
ogólnokształcących 

wyposażyć absolwenta 
w wiedzę ogólną będącą 

fundamentem 
wykształcenia średniego 

• Każdy uczeń będzie przygotowany 
do zdawania egzaminu 
maturalnego z co najmniej dwóch 
przedmiotów w zakresie 
rozszerzonym – tzw. PROFIL                             
   np. biol-chem. 

przygotować absolwenta 
do studiowania na 

wyższych uczelniach 



Kształcenie zawodowe zapewniają: 

• 5 lat 

• Wiedza ogólna – MATURA 

• Kwalifikacje zawodowe 

TECHNIKUM 

• 3 lata 

• Kwalifikacje zawodowe 

BRANŻOWA 
SZKOŁA 

I STOPNIA 

UWAGA! Kandydaci do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe muszą 
posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 15 lutego 2019 r. 

w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 
oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316) 

KWALIFIKACJA = wyodrębniony zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, 

których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję 

egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu 

 

Zawody szkolnictwa branżowego określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

branżowego są zawodami jednokwalifikacyjnymi lub dwukwalifikacyjnymi. 

 

Zawody jednokwalifikacyjne są przede wszystkim zawodami nauczanymi 

w branżowej szkole I stopnia. 

 

Wśród zawodów nauczanych w technikum dominują zawody dwukwalifikacyjne. 

Pierwsza kwalifikacja najczęściej stanowi merytoryczną i programową podbudowę 

do uzyskania kolejnych – wyższych – kwalifikacji w innym zawodzie w ramach tej 

samej branży. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2020&qplikid=4915&qtytul=rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-celow-i-zadan-ksztalcenia-w-zawodach-szkolnict
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2020&qplikid=4915&qtytul=rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-celow-i-zadan-ksztalcenia-w-zawodach-szkolnict


 

 
 
 

Przykłady: 
 

FRYZJER 
 FRK.01: Wykonywanie usług fryzjerskich 
 
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 
 FRK.01: Wykonywanie usług fryzjerskich 
 FRK.03: Projektowanie i wykonywanie fryzur. 
 

 
GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ 
 GIW.02: Eksploatacja podziemna złóż 
 

 

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO 
 GIW.02: Eksploatacja podziemna złóż 
 GIW.09: Organizacja i prowadzenie eksploatacji    
      podziemnej złóż 



Nowe zawody od 1 IX 2022r. 

• monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, 
• technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, 
• technik montażu i automatyki stolarki budowlanej,  
• technik izolacji przemysłowych,  
• technik elektroautomatyk okrętowy 
• technik przemysłu jachtowego.  
  
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 stycznia 

2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów 
 i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U poz.204) 



REKRUTACJA DO SZKOŁY 
PONADPODSTAWOWEJ 



PODSTAWA PRAWNA 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe – 

rozdz. 6 p.t. „Przyjmowanie do publicznych 
przedszkoli, publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych 
placówek” art.130-164 (Dz.U z 2019r. poz.1148 ze 
zm.) 

Rozporządzenie MEN z dn. 21 VIII 2019r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 
2019r. poz. 1737) 



REKRUTACJA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 

 

Ósmoklasista może zdobyć max. 200 punktów: 

–  Egzamin ósmoklasisty – max. 100 punktów 

–  Oceny i osiągnięcia – max. 100 punktów 

 



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY: 

Język polski Wynik procentowy × 0,35 
max. 35 
punktów 

Matematyka Wynik procentowy × 0,35 
max. 35 
punktów 

Język obcy 
nowożytny 

Wynik procentowy × 0,3 
max. 30 
punktów 



OCENY I OSIAGNIĘCIA UCZNIA: 
• Oceny końcowe z 4 przedmiotów – max. 72 punkty 

 UWAGA! Przedmioty, z których ocena końcowa jest punktowana w procesie 

rekrutacji do wybranej klasy, wskazuje szkoła ponadpodstawowa. 

– Dopuszczająca - 2 punkty 

– Dostateczna - 8 punktów 

– Dobra - 14 punktów 

– Bardzo dobra - 17 punktów 

– Celująca - 18 punktów 

• Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów 

• Szczególne osiągnięcia – zawody wiedzy, sportowe, artystyczne lub inne konkursy 

min. powiatowe – max. 18 punktów 

• Stałe zaangażowanie w pracę społeczną (wolontariat) – 3 punkty 



Kryteria - świadectwo 
Maksymalna liczba punktów  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

z wyróżnieniem 
7 pkt 

szczególne osiągnięcia 18 pkt 

wynik z języka polskiego 18 pkt 

wynik z matematyki 18 pkt 

wynik z I przedmiotu 18 pkt 

wynik z II przedmiotu 18 pkt 

max 100 pkt 

Kryteria - egzamin  ósmoklasisty 
wyniki z egzaminu 

ósmoklasisty w % 

punkty w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt 

wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt 

max 100 pkt 

Razem 200 pkt 



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - organizacja 



www.oke.jaworzno.pl 
zakładka: Egzamin ósmoklasisty 

http://www.oke.jaworzno.pl/


24 V 2022r. 

wtorek 
JĘZYK POLSKI rozpoczęcie godz. 9.00 120 min. 

25 V 2022r. 
środa 

MATEMATYKA rozpoczęcie godz. 9.00 100 min. 

26 V 2022r. 
czwartek 

JĘZYK 
ANGIELSKI 

rozpoczęcie godz. 9.00 90 min. 

Terminy dodatkowe: 13 - 15 czerwca 2022r. 
 
Ogłoszenie wyników: 1 lipca 2022r. 
 
Wydanie zaświadczeń: 8 lipca 2022r. 
 
 



Uczeń przynosi ze sobą: 
 

• pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem 
• linijkę (tylko na egzamin z matematyki), rysunki – jeżeli trzeba je wykonać 

– zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 
• uczeń może mieć na sali egzaminacyjnej małą butelkę wody mineralnej, 

która powinna stać na podłodze przy nodze stolika. 
• Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. 
• Na egzaminy nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych.  
 

• W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie 
i nie zakłóca przebiegu egzaminu (porozumiewanie się z innymi 
zdającymi, opuszczanie wyznaczonego miejsca, wypowiadanie uwag 

 i komentarzy itp.) 
 

• Obowiązuje stosowny ubiór 
• Uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość 
 i okazać go w razie potrzeby. 
• Zbiórka w szkole o godz. 8.30 



 
www.kuratorium.katowice.pl 

zakładka: Rodzice i uczniowie / Rekrutacja 
 

http://www.kuratorium.katowice.pl/
http://www.kuratorium.katowice.pl/


Terminy przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

na terenie województwa, w tym terminy 
składania dokumentów: 

 

https://kuratorium.katowice.pl/wp-
content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1.pdf 

 

 

 

https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1.pdf
https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1.pdf
https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1.pdf
https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1.pdf
https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1.pdf
https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1.pdf
https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1.pdf


WAŻNE TERMINY: 

• 16 V – 20 VI godz. 15.00 – złożenie wniosku o 
przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

• 24 VI – 13 VII godz. 15.00 – uzupełnienie 
wniosku o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku 
egzaminu ósmoklasisty 

• 20 VII – podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych do danej szkoły 

 

 



WAŻNE TERMINY: 

• 21 VII – 28 VII godz. 15.00 – potwierdzenie woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu 
oraz zaświadczenia lekarskiego 

• 29 VII godz. 14.00 –– podanie do publicznej 
wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do danej szkoły 

 

 



DROGI RODZICU, 
 
 
jesteś „ekspertem” od swojego dziecka (znasz jego 
temperament, zainteresowania, mocne strony, styl 
pracy, stan zdrowia itp.), 
WSPIERAJ dziecko w procesie wyboru dalszej 
ścieżki kształcenia/zawodu, 
towarzysz mu w tym procesie, doradzaj, 
     ale pozostaw mu ostateczną decyzję, aby czuł 
                  się odpowiedzialny za własną przyszłość! 



Co jest ważne? 

• Wyniki w nauce 

• Uzdolnienia 

• Temperament 

• Zainteresowania, skłonności 
zawodowe, hobby 

• Stan zdrowia  

• Sytuacja życiowa 

 

 



 

  DZIĘKUJĘ  ZA UWAGĘ 

 
 

 

 

     Zofia Teodorowska 
     Psycholog, Szkolny Doradca Zawodowy 

     Szkoła Podstawowa nr 3 im.M.Kopernika w Łaziskach Górnych 


