Terminy rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych
2020/2021
DO KOŃCA LUTEGO 2020 R.
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz terminu podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z tego sprawdzianu;
3) informacji o sporcie, w którym odbywa się szkolenie w danej szkole lub danym oddziale;
4) dwujęzycznej języka obcego, który jest drugim językiem nauczania w szkole/klasie dwujęzycznej;
5) ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym języka obcego, który jest językiem nauczania
w danym oddziale

OD 11 MAJA 2020 R. DO 23 CZERWCA 2020 R. DO GODZ.15.00
1) założenie przez kandydata konta w elektronicznym systemie naboru -

slaskie.edu.com.pl

2) ułożenie listy preferencji oddziałów (klas);
3) złożenie wraz z dokumentami wniosku podpisanego przez ucznia i rodziców/prawnych opiekunów o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami w szkole pierwszego wyboru - pierwsza
szkoła na liście preferencji (z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów
międzynarodowych, oddziałów wojskowych, oddziałów wymagających szczególnych
indywidualnych predyspozycji).

OD 11 MAJA 2020 R. DO 20 MAJA 2020 R. DO GODZ.15.00
1) złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wojskowego, do oddziału
wymagającego szczególnych indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych)
oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

OD 21 MAJA 2020 R. DO 3 CZERWCA 2020R.; II TERMIN: 15-17 CZERWCA 2020 R.
1) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych;
2) przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych;
3) przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne).
Dokładne terminy należy sprawdzić na stronie szkoły, do której aplikuje uczeń.

OD 21 MAJA 2020 R. DO 29 MAJA 2020 R.; II TERMIN: 15-17 CZERWCA 2020 R.
1. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
Dokładne terminy należy sprawdzić na stronie szkoły, do której aplikuje uczeń.

5 - 10 CZERWCA 2020 R.; II TERMIN: 18 - 19 CZERWCA 2020 R.
1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

10 CZERWCA 2020 R.; II TERMIN: 19 CZERWCA 2020 R.
1) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;
2) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych; sprawdzianu predyspozycji językowych
(klasa wstępna).

OD 26 CZERWCA 2020 R. DO 30 CZERWCA 2020 R. GODZ.15.00
1) uzupełnienie danych w systemie naboru elektronicznego o wpisanie ocen ze świadectwa ukończenia
szkoły, wyników egzaminów oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie;
2) uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

DO 24 CZERWCA 2020 R.
1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach.

DO 10 LIPCA 2020 R.
1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13 LIPCA 2020 R.
1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
OD 11 MAJA 2020 R. DO 14 LIPCA 2020 R.
1. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
OD 13 LIPCA 2020 R. DO 20 LIPCA 2020 R. DO GODZ. 15:00
1. Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego
woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
21 LIPCA 2020 R. DO GODZ.14:00
1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału/klasy danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów
do wyczerpania planowanego limitu miejsc. W przypadku tej samej ilości punktów uzyskanych przez
kandydata brane są pod uwagę kryteria ustawowe.
Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie oznacza to skreślenie z listy kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia i ponowną rekrutację terminie uzupełniającym.

Rekrutacja uzupełniająca.
od 22 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. do godz.15:00:
– złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej;
do 29 lipca 2020 r.:
– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach;
do 14 sierpnia 2020 r.:
- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym;
17 sierpnia 2020 r.:
– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych;
od 17 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00:
– potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego;
24 sierpnia 2020 r. do godz. 14.:00:
– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej.

PUNKTACJA W SYSTEMIE REKRUTACJI
Uczeń otrzymuje łącznie maksymalnie 200 punktów za:
wyniki egzaminu ósmoklasisty
oceny z czterech przedmiotów na świadectwie
dodatkowe osiągnięcia

– max 100p.
– max 72p.
– max 28p.

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
Za każdy 1% otrzymany uczeń otrzymuje 0,35 punktu z egzaminu:
a) język polski (35 punktów)
b) matematyka (35 punktów)
Za każdy 1% otrzymany uczeń otrzymuje 0,30 punktu z egzaminu:
a) język obcy nowożytny (30 punktów)
Maksymalnie 100 punktów

Punkty uzyskane za oceny na świadectwie:
z 4 przedmiotów:
– język polski i matematyka oraz dwa wskazane przez szkołę przedmioty dla poszczególnych oddziałów:
celujący
– 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry
– 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty
Maksymalnie 72 punkty

Punkty za dodatkowe osiągnięcia:
a) świadectwo ukończenia z wyróżnieniem – 7 pkt.
b) aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
– 3 pkt.
c) indywidualne osiągnięcia w konkursach i zawodach wpisane na świadectwie ukończenia szkoły max. 18 pkt.
Maksymalnie 28 punktów

