
REKRUTACJA  2019/2020

W WOJEWÓDZTWIE 

WARMIŃSKO-MAZURSKIM
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Program spotkania

1. Zasady i terminy rekrutacji 2019/2020.

2. Omówienie oferty edukacyjnej w powiecie.

3. Wyniki ankiety „Szkoła moich Marzeń”, dotyczącej 

wyborów edukacyjnych uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów w powiecie.

4. Wsparcie PUP skierowane do szkół - propozycja 

działań.

5. Dyskusja - wypracowanie rozwiązań wspierających 

proces rekrutacji w powiecie.
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SZKOŁY ZAPEWNIĄ MIEJSCE WSZYSTKIM ABSOLWENTOM

Postępowania rekrutacyjne

będą prowadzone Za weryfikację wniosków

REKRUTACJADO SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH

I PONADGIMNAZJALNYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

w tym samym czasie,

ale każda szkoła utworzy

odrębne klasy

dla absolwentów szkoły

podstawowej i gimnazjum.

i ostateczne wyniki

postępowania rekrutacyjnego

będzie odpowiadać komisja

rekrutacyjna powołana

przez dyrektora szkoły.

Kryteria rekrutacyjne

dla absolwentów

szkołypodstawowej

i gimnazjum będą

takie same.



KURATOR OŚWIATY

REKRUTACJADO SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH

I PONADGIMNAZJALNYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DOKOŃCA

STYCZNIA
DO KOŃCA

LUTEGO

WYZNACZA

terminy przeprowadzania

postępowania rekrutacyjnego

i uzupełniającego (uwzględniając

ustawowe terminy przewidziane

dla wójta lub prezydenta miasta,

którego zadaniem jest weryfikacja

oświadczeń składanych

w postępowaniu rekrutacyjnym

i uzupełniającym, oraz termin

postępowania odwoławczego)

OGŁASZA

odrębnie dla absolwentów szkoły

podstawowej oraz dla absolwentów

gimnazjum wykaz zawodów wiedzy,

artystycznych i sportowych, organizo-

wanych przez kuratora oświaty lub inne

podmioty, które mogą być wymienione

na świadectwie ukończenia szkoły,

oraz określa miejsca uznane za wysokie

w tych zawodach



DO KOŃCA

LUTEGO DYREKTOR SZKOŁY,
do której kandyduje absolwent

REKRUTACJADO SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH

I PONADGIMNAZJALNYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

przedmioty, z których oceny

na świadectwie ukończenia szkoły

są punktowane w rekrutacji

WYZNACZA

OGŁASZA

termin przeprowadzenia

sprawdzianu uzdolnień

kierunkowych wymagających

szczególnych umiejętności

w określonym zakresie oraz

termin ogłoszenia listy

kandydatów, którzy uzyskali

pozytywny wynik tego

sprawdzianu

termin przeprowadzenia

sprawdzianu uzdolnień lub

predyspozycji przydatnych

w danym zawodzie oraz

termin ogłoszenia listy

kandydatów, którzy uzyskali

pozytywny wynik tego

sprawdzianu

informację o języku obcym,

który jest drugim językiem

nauczania w szkole lub oddziale

dwujęzycznym, lub jest językiem

nauczania w oddziale

międzynarodowym

informację o sporcie,

w którym odbywa się

szkolenie sportowe

w szkole lub oddziale

sportowym



REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

KOGO DOTYCZY?

Absolwentów ośmioletnich szkół

podstawowych oraz oddzielnie

absolwentów gimnazjów.
CZTEROLETNIELICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TRZYLETNIELICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

lub lub

PIĘCIOLETNIE

TECHNIKUM

CZTEROLETNIE

TECHNIKUM

lub lub

BRANŻOWĄ

SZKOŁĘI STOPNIA

PROWADZONĄ

DLAABSOLWENTÓW

SZKOŁYPODSTAWOWEJ

BRANŻOWĄSZKOŁĘ

ISTOPNIA

PROWADZONĄ

DLAABSOLWENTÓW

GIMNAZJUM



W wyniku przeprowadzanej reformy systemu edukacji                             

w 2019 roku do szkół ponadpodstawowych pójdą pierwsi 

absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych i ostatni 

absolwenci gimnazjów.

Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów 

zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni 

rywalizowali o te same miejsca w szkołach. 

Uczniowie będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla 

absolwenta konkretnej szkoły.
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Kampania informacyjna.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię 
informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły 

podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok 
szkolny 2019/2020.

Kampania informacyjna skierowana do rodziców i uczniów klas 
VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum na stronie: 

www.men.gov.pl/rekrutacja

Pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 
już od kilku miesięcy można kierować na adres: 

rekrutacja@men.gov.pl.
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W województwie warmińsko-mazurskim: 

Planowana liczba oddziałów dla absolwentów gimnazjów: 479

Planowana liczba miejsc: 13836

Liczba absolwentów z SIO: 13208

Różnica: 628

Planowana liczba oddziałów dla absolwentów szkół 

podstawowych: 483

Planowana liczba miejsc:14061

Liczba absolwentów z SIO:13959

Różnica: 102
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Egzamin ósmoklasisty Egzamin gimnazjalny

15 kwietnia 2019 r.

Egzamin z języka polskiego (120 minut)

16 kwietnia 2019 r.

Egzamin z matematyki (100 minut)

17 kwietnia 2019 r.

Egzamin z języka obcego nowożytnego

(90 minut)

10 kwietnia 2019 r.
Egzamin z historii i wiedzy o
społeczeństwie (60 minut) + egzamin z
języka polskiego (90 minut)

11 kwietnia 2019 r.
Egzamin z przedmiotów przyrodniczych
(60 minut) + egzamin 
z matematyki (90 minut)

12 kwietnia 2019 r.

Egzamin z języka obcego nowożytnego
– na poziomie podstawowym (60 minut) i
na poziomie rozszerzonym (60 minut)

Egzamin ósmoklasisty i egzamin gimnazjalny w 2019 r.



Egzamin gimnazjalny w 2019 r.

• Formuła egzaminu znana od 2012 r.

• Materiały dotyczące egzaminu dostępne na stronie
internetowej CKE: Informatory, arkusze pokazowe, arkusze
egzaminu próbnego, arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2018.



Egzamin ósmoklasisty w 2019 r.

• Informatory o egzaminie ósmoklasisty

– 1 września 2017 r.

• Arkusze pokazowe egzaminu ósmoklasisty

– grudzień 2017 r.

• Próbny egzamin ósmoklasisty

– 18-20 grudnia 2018 r.

• Dodatkowe zestawy zadań egzaminacyjnych – marzec 2019 r.



Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 

• większa liczba zadań otwartych niż w egzaminie gimnazjalnym

• udział % zadań otwartych w wyniku sumarycznym – ok. 70%

• zadania sprawdzające umiejętności retoryczne, m.in. Związane z
argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii

• zadania sprawdzające znajomość lektury obowiązkowej

• sprawdzanie interpretacji utworów na poziomie znaczeń przenośnych

• sprawdzanie rozumienia tekstów ikonicznych

• dwa tematy wypracowania do wyboru: temat argumentacyjny oraz twórczy

• zadania kładą nacisk na samodzielność, twórcze działanie, rozwiązywanie
problemów



Egzamin ósmoklasisty z matematyki

• większa liczba zadań otwartych niż w egzaminie gimnazjalnym uczeń musi

przedstawić pełny tok rozumowania

• udział % zadań otwartych w wyniku sumarycznym – ok. 50%

• więcej zadań w kontekście praktycznym

• Podstawa programowa wskazuje treści nieobowiązujące na egzaminie – egzamin
nie kończy procesu kształcenia

• zadania zamknięte i otwarte o różnym stopniu trudności

• pełna akceptacja dla rozwiązań nietypowych, rozwiązań metodą prób i błędów,
rozwiązań „opartych” o pomysł / właściwą intuicję – wpisuje się to w koncepcję
nowej podstawy programowej



Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

• każdy uczeń rozwiązuje zadania otwarte, w tym pisze krótki tekst

• udział % zadań otwartych w wyniku sumarycznym – ok. 50%

• zadania sprawdzające większość umiejętności określonych 
w podstawie (w tym przetwarzanie językowe)

• zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych 
– kluczowych dla sprawnej komunikacji

• zadania zamknięte i otwarte o różnym stopniu trudności

• pełna akceptacja dla rozwiązań nietypowych 
wynik egzaminu ma znaczenie rekrutacyjne



WYNIKI  ANKIETY

(10 STYCZNIA 2019 R.)
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