Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2019/20
MEN informuje że szkoły zapewnią miejsca wszystkim kandydatom. Zostaną utworzone odrębne klasy dla absolwentów
szkoły podstawowej i gimnazjum. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i
odpowiedzi dotyczące rekrutacji, sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminu. Informacje te będą
aktualizowane.
Absolwenci gimnazjum mogą kontynuować naukę w :
3-letniej Szkole Branżowej I stopnia ( dla absolwentów gimnazjum)
4-letnim Technikum
3-letnim Liceum Ogólnokształcącym

Absolwenci szkoły podstawowej mogą kontynuować naukę w :
3-letniej Szkole Branżowej I stopnia ( dla absolwentów szkół podstawowych)
5-letnim Technikum
4-letnim Liceum Ogólnokształcącym

Termin egzaminu gimnazjalistów:
10 kwietnia 2019r (środa ) Część humanistyczna
godz.9.00 z zakresu historii i wos
godz.11.00 z zakresu j. polskiego
11 kwietnia 2019r (czwartek ) Część matematyczno-przyrodnicza
godz.9.00 z zakresu przedmiotów przyrodniczych
godz.11.00 z zakresu matematyki
12 kwietnia 2019r (piątek ) Język obcy nowożytny
godz.9.00 na poziomie podstawowym
godz.11.00 na poziomie rozszerzonym

Termin egzaminu ósmoklasistów:
15 kwietnia 2019r (poniedziałek ) – godz.9.00 j. polski
16 kwietnia 2019r (wtorek) –godz. 9.00 matematyka
17 kwietnia 2019r (środa ) – godz.9.00 język obcy nowożytny

Zapraszam rodziców wraz z uczniami na konsultacje
doradca zawodowy -Anna Kuropatnicka

Kryteria dla absolwentów gimnazjum
Punkty za świadectwo
Aktywność na rzecz innych ludzi
Świadectwo ukończenia gimnazjum z
wyróżnieniem
Szczególne osiągnięcia

Maksymalna
liczba punktów
100pkt
3pkt
7pkt

Kryteria dla absolwentów szkoły
podstawowej
Punkty za świadectwo
Aktywność na rzecz innych ludzi

Maksymalna liczba
punktów
100pkt
3pkt
7pkt

18pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z
wyróżnieniem
Szczególne osiągnięcia

ocena z j. polskiego ( celująca)

18pkt

ocena z j. polskiego ( celująca)

18pkt

Ocena z matematyki ( celująca)

18 pkt

Ocena z matematyki ( celująca)

18pkt

Ocena z I przedmiotu ( celująca)

18 pkt

Ocena z I przedmiotu ( celująca)

18 pkt

Ocena z II przedmiotu ( celująca)

18 pkt

Ocena z II przedmiotu ( celująca)

18 pkt

Punkty za egzamin gimnazjalny

100pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100pkt

Wyniki z j. polskiego

100% x 0,2=20pkt Wyniki z j. polskiego

100% x 0,35=35pkt

Wyniki z historii i wiedzy o społeczeństwie

100% x 0,2=20pkt Wyniki z matematyki

100% x 0,35=35pkt

Wyniki z matematyki

100% x 0,2=20pkt Wyniki z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30=30pkt

Wyniki z przedmiotów przyrodniczych ( biologia,
geografia, chemia, fizyka)
Wyniki z języka obcego nowożytnego
na poziomie podstawowym
Wyniki z języka obcego nowożytnego
na poziomie rozszerzonym
Razem

100% x 0,2=20pkt ----------------------------------------------------

---------------------------

100% x 0,2=20pkt -------------------------------------------------------

---------------------------

18pkt

Nie przelicza się

--------------------------------------------------------

--------------------------

200pkt

Razem

200pkt

