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 Akty prawne, decyzje

 Zasady punktacji do szkół ponadpodstawowych

 Linki informacyjne, które dobrze znać

 Egzamin ósmoklasisty 



Akty prawne, decyzje

 Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1737)

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 

1082.) – rozdział 6 (art.130-164)

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z
2020 r. poz. 493 ze zm.) – § 11bab

 Informacja Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.



Zasady punktacji do szkół 

ponadpodstawowych
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty 

 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty,

 100 punktów za oceny oraz dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwo. 

Wynik przedstawiony w procentach z:

 Języka polskiego,

 Matematyki 

mnoży się przez 0,35

Wynik przedstawiony w procentach z:

 Języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3



Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i 

dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej:

 Celujący – 18 pkt;

 Bardzo dobry – 17 pkt;

 Dobry – 14 pkt;

 Dostateczny – 8 pkt;

 Dopuszczający – 2 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt



Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 
przez kuratorów oświaty:

 Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

 Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt

 Tytuł finalisty konkursu tematycznego i interdyscyplinarnego – 5 pkt

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 Tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt

 Tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt

 Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt



Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty:

 Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

 Dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 7 pkt

 Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 5 pkt

 Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt

 Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

 Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt



Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
– 10 pkt,

 dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
– 7 pkt,

 dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
– 5 pkt,

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt. 



Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych wymienione 
wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora 
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 Międzynarodowym – 4 pkt

 Krajowym – 3 pkt

 Wojewódzkim – 2 pkt

 Powiatowym 1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne 
osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 
osiągnięcia wynosi 18 pkt



Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje 

się 3 pkt

Aby za osiągnięcia kandydat otrzymał punkty musi ono zostać 

wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły 

podstawowej.



Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki 

wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku 

przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

 Za ocenę celującą  przyznaje się po 35 punktów,

 Za ocenę bardzo dobrą przyznaje się po 30 punktów,

 Za ocenę dobrą przyznaje się po 25 punktów,

 Za ocenę dostateczną przyznaje się po 15 punktów,

 Za ocenę dopuszczającą  przyznaje się po 10 punktów;

Z języka obcego nowożytnego:

 Za ocenę celującą  przyznaje się po 30 punktów,

 Za ocenę bardzo dobrą przyznaje się po 25 punktów,

 Za ocenę dobrą przyznaje się po 20 punktów,

 Za ocenę dostateczną przyznaje się po 10 punktów,

 Za ocenę dopuszczającą  przyznaje się po 5 punktów;



Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej 
szkoły ponadpodstawowej, szkoły ponadpodstawowej sportowej, 
publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału 
sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub 
oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej 
ogólnodostępnej.

W przypadku szkoły lub oddziału sportowego konieczne jest uzyskanie 
pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej; w przypadku kandydatów do 
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kandydaci muszą posiadać 
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.



Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz
laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do 
publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału 
dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej 
ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole 
ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej jeżeli 
uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych. 

Warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji 
językowych nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 
oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim z 
języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania 
w szkole, oddziale albo klasie, o przyjęcie do których ubiega się laureat 
lub finalista.



W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych 

miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria:

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty;

 Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z 
języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;

 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

 Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej;

a) Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego 
zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej 
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie 
szkoły;



b) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

 W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do 

oddziałów dwujęzycznych – wyniki sprawdzianu kompetencji 

językowych, do klas wstępnych – wyniki sprawdzianu predyspozycji 

językowych, do oddziałów sportowych – wyniki prób sprawności 
fizycznej, do oddziałów wymagających szczególnych 

indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym i 

drugim etapie postepowania rekrutacyjnego przyjmuje się 

kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości 

wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 
potwierdzonymi opinia publicznej poradni PP, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej.



Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 Od 29 kwietnia br.

Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie 
rekrutacji: https://warszawa.edu.com.pl

 Od 16 maja do 20 czerwca br. do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół:

 1a. Uczniowie klas ósmych warszawskich publicznych szkół podstawowych, logują się 
do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się” oraz wprowadzając login i hasło, 
uzyskane w macierzystych szkołach.

 1b. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych: niepublicznych, artystycznych, 
spoza Warszawy samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki 
„Zgłoś kandydaturę” i wprowadzając PESEL.

 2. Kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Mogą wskazać dowolną liczbę 
szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Ich 
listę układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

 3. Kandydaci składają wydrukowany i podpisany przez co najmniej jednego 
rodzica/opiekuna prawnego wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie 
kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w szkole pierwszego 
wyboru osobiście lub elektronicznie.

https://warszawa.edu.com.pl/
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Od 16 do 30 maja br. do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, 
sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz wymagających 
indywidualnych predyspozycji.

Od 2 czerwca do 8 czerwca br.

Sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych. Kandydaci 
przystępują do sprawdzianu dla danego języka w szkole, która prowadzi taki oddział, i została 
umieszczona najwyżej na liście preferencji.

 j. hiszpański – 2 czerwca br.

 j. angielski – 3 czerwca br.

 j. francuski – 7 czerwca br.

 j. niemiecki – 8 czerwca br.

Godzina przeprowadzenia sprawdzianu znajduje się na stronie danej szkoły. 

Od 31 maja do 13 czerwca br. (termin ustala dyrektor szkoły)

Kandydaci do oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego 
przystępują do prób sprawności fizycznej. Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która 
prowadzi takie oddziały.
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Do 8 lipca br.

Wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień 
kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w drugim terminie. Listy osób, 
które uzyskały pozytywne wyniki, zostaną ogłoszone w tej szkole, gdzie kandydat przystąpił do 
sprawdzianu (wyniki będą dostępne również w systemie rekrutacji).

Od 24 czerwca do 13 lipca br. do godz. 14:00

Wprowadzanie osiągnięć. Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych: niepublicznych, 
artystycznych, spoza Warszawy samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na 
świadectwie.

Od 24 czerwca do 13 lipca br. do godz. 15:00

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty. Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych 
wymaganych dokumentów.

Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, 
którą kandydat ukończył. Dokumenty te mogą być składane osobiście lub elektronicznie na 
adres mailowy podany przez szkołę.
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Od 24 czerwca do 13 lipca br. do godz. 15:00

Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów. W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy udać się 
do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych lub skontaktować ze szkołą, aby zwrócić się do 
komisji
o anulowanie złożonego wniosku, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać nowy wniosek oraz 
złożyć go osobiście lub elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami w nowej szkole pierwszego wyboru.

20 lipca br. godz. 14:00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Od 21 do 27 lipca br. do godz. 15:00

Potwierdzanie woli przyjęcia. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, 
poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu.

Uwaga! Jeśli kandydat nie złoży oryginałów dokumentów we wskazanym terminie, nie zostanie przyjęty do szkoły. W 
przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic/opiekun prawny kandydata informuje o tym 
dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed terminem opublikowania list kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu.

28 lipca br. do godz. 14:00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.



Ważne informacje i adresy

 Informacje zasadach rekrutacji ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-

rekrutacji

 Wszelkie informację o rekrutacji (zasady, składanie elektronicznych wniosków itd.)

https://edukacja.um.warszawa.pl/rekrutacja

 Wszelkie informację o egzaminach ósmoklasisty

https://www.oke.waw.pl/

 strony internetowe szkół

 Inne przydatne strony:

 https://rspo.men.gov.pl/ (wyszukiwarka szkół)

 https://barometrzawodow.pl/ (informacje o rynku pracy)

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji
https://edukacja.um.warszawa.pl/rekrutacja
https://www.oke.waw.pl/
https://rspo.men.gov.pl/
https://barometrzawodow.pl/


Dziękuję 

za uwagę


