
Rekrutacja do szkół 

ponadpodstawowych 

rok 2020/2021



Schemat ścieżek kształcenia



1 za oceny wyrażone w stopniu: 

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; 



Skrócony harmonogram rekrutacji

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły - od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły (kopia) – do 10 lipca 2020 r.

 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu (kopia) oraz zmiana przez  

kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje – od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r.

 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 12 sierpnia 2020 r. 

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów 

dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu) - od 13 do 18 sierpnia 

2020 r. do godz. 15.00

 Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 19 sierpnia 2020 r. godz. 

14.00

 Pełny harmonogram rekrutacji na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-

20202021

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021


Harmonogram rekrutacji – informacje dodatkowe

 Złożenie wniosku do szkół w których przeprowadza się dodatkowe: sprawdziany uzdolnień 

kierunkowych, sprawdziany kompetencji językowych, sprawdziany predyspozycji 

językowych, próby sprawności fizycznej – od 15 do 22 czerwca 2020 r.

 Podanie przez dyrektorów szkół terminów sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, 

sprawdzianów kompetencji językowych, sprawdzianów predyspozycji językowych, prób 

sprawności fizycznej - do 12 czerwca 2020 r. 

 Przeprowadzenie  dodatkowych sprawdzianów i prób sprawności fizycznej – od 23 czerwca 

do 7 lipca 2020 r., (II termin do 30 lipca 2020 r.)

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywny wynik – do 9 lipca 2020 r., (II termin do 31 lipca 2020 r.)

 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie –

od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.



Informacje dodatkowe dotyczące rekrutacji

 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być 

przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w 

formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz 

przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron 

internetowych tych jednostek.



Strona systemu rekrutacji w Krakowie – e-omikron

1. Rejestracja



2. Logowanie



Strony dotyczące rekrutacji
 https://portaledukacyjny.krakow.pl/196474,artykul,rekrutacja_do_sz

kol_ponadgimnazjalnych.html

 https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

 https://krakow.e-omikron.pl

wyszukiwarki szkół:

 https://www.edubaza.pl/

 https://waszaedukacja.pl

https://naszeszkoly.krakow.pl 

 https://kuratorium.krakow.pl/rejestr-szkol-i-placowek-oswiatowych/



Doradca zawodowy w PPP nr 4

Punkt Doradztwa Zawodowego jest czynny:

w piątek w godz. 15.00 – 18.00

os. Szkolne 27, 

tel. 12 644 18 85

w poniedziałek w godz. 14.00 – 18.00

os. Złotego Wieku 36 (filia Poradni)

tel. 12 647 11 78

(Ponieważ poradnia jest obecnie nieczynna – proszę kontaktować się drogą 

mailową: ppp-4@wp.pl)



Rodzic jako doradca swojego dziecka

 Diagnoza 16 typów osobowości

https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci

 Poradnik – Kim zostanie moje dziecko?

http://www.wybieramzawod.pl/public/poradniki/Poradnik_5_WEB.pdf

 Gra Talent Game inaczej Tajemnice Aeropolis

https://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-
zawodowych/

Celem gry, dla 3 grup wiekowych: 7+, 12+ i 16+, jest pomoc w wyborze zawodu 
oraz obranie odpowiedniego kierunku rozwoju. Uczestnicy wędrują przez 6 krain 
reprezentujących różne grupy zawodowe, trwa ok. 3 godzin – można ja przerwać 
i powrócić do niej po jakimś czasie.

https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci
http://www.wybieramzawod.pl/public/poradniki/Poradnik_5_WEB.pdf
https://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-zawodowych/


Dziękuję za uwagę
Renata Okraszewska Marczyk


