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Rekrutacja do szkół 
ponadpodstawowych na rok szkolny 
2023/2024 - o czym warto wiedzieć

Wybór szkoły średniej to pierwsza ważna decy-
zja, którą muszą podjąć uczniowie klas ósmych. Jaką 
szkołę wybrać? Jaki profil? Jakie dokumenty i kiedy 
złożyć? Co to znaczy szkoła pierwszego wyboru i wie-
le, wiele innych pytań, na które poszukują odpowie-
dzi zarówno uczniowie, jak i ich rodzice. Trzeba nie 
tylko dokonać wyboru szkoły, ale także dopilnować 
wyznaczonych terminów związanych z  rekrutacją. 
I przede wszystkim poznać system kształcenia na po-
ziomie ponadpodstawowym, który obejmuje zarów-
no kształcenie zawodowe, jak i ogólne. Zacznijmy od 
przybliżenia struktury kształcenia zawodowego.

Rodzaje szkół zawodowych w polsce
• Trzyletnie branżowe szkoły I stopnia, które pozwa-
lają na uzyskanie kwalifikacji zawodowych po zdaniu 
egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifika-
cję w danym zawodzie.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w drugiej 
klasie liceum dla dorosłych albo w branżowej szkole 
II stopnia oraz przystąpić do kwalifikacyjnych kur-
sów zawodowych.
• Dwuletnie branżowe szkoły II stopnia kształcące 
w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację 
wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole 
I i II stopnia. Absolwenci będą mogli przystąpić do 
egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa 
dojrzałości, kontynuować kształcenie na studiach.
• Pięcioletnie technika, które pozwalają na zdobycie 
kwalifikacji zawodowych po zdaniu egzaminu zawo-
dowego, ale także po zdaniu egzaminu maturalnego  
w celu uzyskania świadectwa dojrzałości dającego 
wstęp na wyższe uczelnie.
• Trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pra-
cy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i edukacyj-
nymi. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie przez 
ucznia świadectwa potwierdzającego przysposobienie 
do pracy. Kontynuacja nauki nie jest przewidywana.

kształcenie ogólne
• Czteroletnie licea ogólnokształcące, kończące się 
egzaminem maturalnym, po zdaniu którego absol-
wenci mogą kontynuować kształcenie na studiach.

Decydując się na wybór liceum, warto zapoznać 
się z ofertą edukacyjną danej szkoły, zwrócić uwagę 
na profile proponowanych klas, ponieważ z nimi 
związana jest realizacja przedmiotów na poziomie 
rozszerzonym. 

Podsumujmy: po ukończeniu liceum uczeń zdo-
będzie wykształcenie średnie ogólne. Dzięki techni-
kum może zdobyć tytuł technika (po zdaniu odpo-
wiednich egzaminów). Szkoła branżowa I stopnia 
umożliwi zdobycie wykształcenia zasadniczego bran-
żowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe.

postępowanie RekRutacyjne
Decyzja zapadła, wybór szkoły dokonany. Co 

dalej? Przed nami postępowanie rekrutacyjne, które 
prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata.
Art. 158 ustawy Prawo oświatowe ust. 4 z wykorzy-
staniem systemów informatycznych (ust.7)
1. Limit szkół i klas.

Wnioski możemy złożyć do nie więcej niż trzech 
szkół prowadzonych przez dany organ prowadzący. 
Art. 156. Ust 1. Prawo oświatowe

Organ prowadzący może określić inną maksymal-
ną liczbę wybranych szkół, którą można wskazać we 
wniosku. W danej szkole można wnioskować nawet 
do wszystkich klas pierwszych.
Uwaga: 
• Kandydat może składać wnioski do szkół prowa-
dzonych przez różne organy. Nie obowiązuje jeden, 
ogólnopolski system naboru. Każdy z organów pro-
wadzących ustala sposób składania wniosków.
• Wniosek składamy w szkole pierwszego wyboru 
i czekamy na wyniki rekrutacji. 



• Po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowanych sprawdzamy, do której 
ze wskazanych przez nas szkół zostaliśmy zakwali-
fikowani przez system. Nie zawsze będzie to szkoła 
pierwszego wyboru! Kolejny ważny krok to poświad-
czenie woli uczenia się w szkole, do której zostaliśmy 
przyporządkowani poprzez przekazanie oryginału 
świadectwa ukończenia ósmej klasy i zaświadczenia 
o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

2. Wymagania ogólne niezbędne do przyjęcia do 
szkoły ponadpodstawowej - Art. 134. ust 1 pkt 1), 2):
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
• zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie 
o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu - dotyczy kandydatów do 
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów speł-
niających ogólne warunki jest większa od liczby 
wolnych miejsc, wówczas na pierwszym etapie po-
stępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę 
kryteria określone w ustawie - Prawo oświatowe 
Art. 134. ust 2 pkt:
1) Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
2) Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej oceny z języka polskiego i matematy-
ki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do dane-
go oddziału tej szkoły 
3) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
z wyróżnieniem 
4) Szczególne osiągnięcia wymienione na świadec-
twie ukończenia szkoły podstawowej
5) W przypadku kandydatów ubiegających się 
o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych 
indywidualnych predyspozycji - wyniki sprawdzianu 
uzdolnień kierunkowych.

4. Sposób przeliczania na punkty kryteriów bra-
nych pod uwagę łącznie na I etapie postępowania 
określa. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Na-
uki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przepro-
wadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępo-
wania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 
szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)
§ 3. W przypadku przeliczania na punkty wyników 
egzaminu ósmoklasisty:
1) języka polskiego i matematyki - mnoży się przez 
0,35; 
2) języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3

§ 4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć 
edukacyjnych:
1) celującym - przyznaje się po 18 punktów; 
2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym - przyznaje się po 14 punktów; 
4) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów; 
5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
§ 5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów.

5. Przyjmowanie w pierwszej kolejności do wy-
branych szkół 
• laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowe-
go 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 przepi-
sami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy 
o systemie oświaty, o ile kandydat spełnia wymagania 
ogólne niezbędne do przyjęcia do danej szkoły.

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja 
rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły ponad-
podstawowej - Art. 158 ustawy Prawo oświatowe.
• Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiado-
mości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nie-
przyjętych (ust. 3)
• Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów usze-
regowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą 
liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia (ust.4).

7. Postępowanie odwoławcze - Art. 158 ustawy 
Prawo oświatowe?
• w sytuacji nieprzyjęcia do szkoły w terminie 3 dni 
od dnia podania do publicznej wiadomości listy kan-
dydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandyda-
ta może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnio-
skiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
do danej szkoły (ust.6)
• w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 
kandydata z ww. wnioskiem komisja sporządza uza-
sadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyję-
cia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia-
ła do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat 
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym (ust. 7)
• w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 
rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwoła-
nie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (ust. 8).



Styczeń 2023 roku Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ogłasza terminy przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

Od 15 maja do 16 czerwca 2023 roku 
do godz.15.00 Składanie wniosków do szkól ponadpodstawowych

Od 19 - 22 czerwca 2023 roku Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, próby 
sprawności fizycznej, kompetencji językowych

Do 26 czerwca 2023 roku Podanie wyników powyższych sprawdzianów 

Od 27 czerwca do 11 lipca 2023 roku
do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły - złożenie świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu 
ósmoklasisty (możliwe jest złożenie kopii) oraz możliwość złożenia 
nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, 
z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje

Od 27 czerwca do 30 czerwca 2023 roku

Złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: dwujęzycznej, oddziału 
przygotowania wojskowego, oddziału w szkole, w której program 
nauczania realizowany w szkole wymaga od kandydata  szczególnych 
indywidualnych predyspozycji, sportowej lub oddziału sportowego 
w szkole

3 lipca 2023 roku 
6 lipca 2023 roku 

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty - elektronicznie
Wydanie zaświadczeń przez szkołę 

18 lipca 2023 roku
godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych 

Od 15 maja do 19 lipca 2023 roku Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania 
na badania lekarskie 

Do 21 lipca 2023 roku 
do godz. 15.00 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły: kandydat dostarcza do szkoły, 
do której został zakwalifikowany, oryginał świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

24 lipca 2023 roku
godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

Do 25 lipca 2023 roku
Opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych 
miejsc w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych 
szkół I stopnia

24 lipca 2023 roku o godz. 2.00 rozpoczyna się II etap rekrutacyjny tzw. uzupełniający

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/rekrutacja-do-szkol-2

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 (opracowano w oparciu 
o Zarządzenie nr 9 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 roku)


