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prosimy o wyciszenie mikrofonów



Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo Oświatowe

• Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991

• Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół 
i placówek

• Rozporządzenia MEN w sprawie  szczególnych rozwiązań w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 







Do 30 września 2020 r. 
złożenie deklaracji  o wyborze 
j. obcego na egzaminie

Do 25 lutego 2021 możliwość 
zmiany w wyborze j. obcego 
poprzez złożenie odpowiedniej 
deklaracji

Do 11 maja 2021 dyrektor na wniosek rodziców 
informuje OKE o zmianie wyboru j. obcego przez 
laureata woj. konkursu przedmiotowego lub 
finalistę/laureata olimpiady ogólnopolskiej – jeśli 
tytuł ten uzyskał z innego j. obcego niż zadeklarował 
we wrześniu

PRZED EGZAMINEM 

WYBÓR JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA EGZAMINIE



złożenie przez rodziców oświadczenie 

o korzystaniu albo niekorzystaniu ze 
wskazanych sposobów dostosowania do 

18 listopada 2020 r. 

Dostosowanie formy i warunków do 
przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty



Korzystanie z przyborów

przybory do pisania: 
długopis (pióro) z czarnym 
tuszem, atramentem – na 
każdy przedmiot

dodatkowo na 
matematyce: wyłącznie 
linijka; nie używa się 
ołówków



Szkolny program przygotowania do egzaminu 
ósmoklasisty

warsztaty przedmiotowe 

próbne egzaminy 

konsultacje stacjonarne/ w 
przypadku dalszego nauczania online 



www.oke.poznan.pl

www.cke.gov.pl.

http://www.oke.poznan.pl/
http://www.cke.gov.pl/


REKRUTACJA 
DO KLAS PIERWSZYCH 

SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH

2021/2022



Terminy postępowania rekrutacyjnego zostaną 
opublikowane przez MEN do końca stycznia 
2021 roku.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i 
sportowych zostanie opublikowany przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty do końca 
lutego2021 roku.



Kryteria 

egzamin
maksymalnie 

100 p. 

oceny na 
świadectwie

72 p. 

dodatkowa działalność 
osiągnięcia  

świadectwo z 
wyróżnieniem 

7 p. 

aktywność 
społeczna 

/wolontariat
3 p. 

wysokie 
miejsca w 

konkursach
18 p. 

100 punktów 100 punktów



Matura i egzamin ósmoklasisty będą łatwiejsze. 
Nowy zakres wiedzy zostanie przedstawiony do 
grudnia
Pracujemy nad zmniejszeniem zakresu wiedzy potrzebnej do zdania
matury i egzaminu 8-klasisty. Do grudnia poinformujemy o konkretach -
powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
Zaznaczył, że egzaminy muszą być adekwatne do wiedzy, którą
uczniowie mogą zdobyć w szkołach. Więcej

Źródło: www.gazetaprawna.pl/artykuly

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1494641,matura-i-egzamin-osmoklasisty-beda-latwiejsze-nowy-zakres-wiedzy-zostanie-przedstawiony-do-grudnia.html


KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI
Sposób naliczania punktów:
• wyniki egzaminu ósmoklasisty 
• oceny (na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej) z języka polskiego, matematyki i z dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez 
dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 
wyróżnieniem,
• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej



Niezależnie od wyżej określonych zasad, 
w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są: 
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz
laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie
oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek
artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których
organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru,
o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej
kolejności(art. 132. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe, Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).



ZASADY PRZELICZENIA PUNKTÓW









ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA 
SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

KONKURSY

Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane 
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
• 10 punktów - tytuł finalisty konkursu  przedmiotowego
• 7 punktów - tytuł laureata konkursu 

tematycznego/interdyscyplinarnego
• 5 punktów - tytuł finalisty konkursu  

tematycznego/interdyscyplinarnego



KONKURSY 
Zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez 
kuratora oświaty: 
• 10 punktów - dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu 

przedmiotowego. 
• 7 punktów - dwa lub więcej tytułów laureata konkursu  

tematycznego/interdyscyplinarnego. 
• 5 punkty – dwa lub więcej tytułów  finalisty konkursu 

tematycznego/interdyscyplinarnego
• 7 punktów - tytuł finalisty konkursu  przedmiotowego
• 5 punkty tytuł laureata konkursu  

tematycznego/interdyscyplinarnego
• 3 punkty - tytuł finalisty konkursu 

tematycznego/interdyscyplinarnego



KONKURSY 

Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe 
organizowane  przez kuratora oświaty lub inne 
podmioty – wysokie miejsce na szczeblu: 
• międzynarodowym – 4 punkty
• krajowym – 3 punkty
• wojewódzkim – 2punkty
• powiatowym – 1 punkt.



WARTO WIEDZIEĆ
Centrum Doradztwa Zawodowego dla 
Młodzieży
ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań
tel. (61) 855-76-04, 
tel./fax (61) 851-97-84
www.cdzdm.pl
cdzdm@cdzdm.pl
www.ko.poznan.pl/rekrutacja
Wydział Oświaty w Poznaniu 
serwis.oświata@um.poznan.pl
tel. 618785715, 618784301, 618784372, 
618784297

mailto:cdzdm@cdzdm.pl
mailto:cdzdm@cdzdm.pl
http://www.ko.poznan.pl/rekrutacja
mailto:serwis.oświata@um.poznan.pl



