Rekrutacja 2019
Co warto wiedzieć

Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) –
rozdział 6
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół
i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610)
 Zarządzenia
kuratora
dotyczące
terminów
oraz wykazu konkursów (do końca lutego)

rekrutacji

(do

końca

stycznia)

Terminy naboru
Do końca stycznia Kurator Oświaty ustala dla danego roku szkolnego terminy
postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego , a w szczególności terminy:

 składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
 przeprowadzenia prób sprawności fizycznej
 przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych
 podania do wiadomości list kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby
sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych
 uzupełnienia wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty
 weryfikacji złożonych wniosków

 podania list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 wydania przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania
lekarskie
 potwierdzenia woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów

 podania do wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 poinformowania przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc

Terminy naboru
 Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych szkół, w których
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu
lutego – do końca września, podaje do publicznej wiadomości odpowiednio informację
o:
 1) języku obcym, który jest językiem nauczania albo drugim językiem nauczania w szkole

lub oddziale dwujęzycznym;
 2) sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w szkole lub oddziale sportowym,
 3)

obowiązkowych

zajęciach

edukacyjnych,

z

których

oceny

wymienione

na

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej
 3) terminie przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz terminie podania
do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego
sprawdzianu.

Wyniki rekrutacji
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
zakwalifikowanych oraz przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej
publicznej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych
Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym
miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
Informacja o wynikach rekrutacji jest dostępna w elektronicznym systemie
rekrutacji. Progi punktowe dla poszczególnych klas są udostępnione po
potwierdzeniu woli przez kandydatów.

Przeliczanie punktów - egzamin
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Wynik przedstawiony w procentach 5 bloków.
Każdy wynik jest mnożony przez 0,2.
Za każdy z bloków można otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Przeliczanie punktów - egzamin
 język polski

max 20 pkt.

 Matematyka

max 20 pkt.

 Historia i społeczeństwo

max 20 pkt.

 Przedmioty przyrodnicze

max 20 pkt.

 Język obcy nowożytny

max 20 pkt.

 Maksymalna ilość punktów

100

Przeliczanie punktów - oceny
Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego,
matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej:
 celujący
18 punktów;
 bardzo dobry
17 punktów;
 dobry
 dostateczny
 dopuszczający

14 punktów;
8 punktów;
2 punkty.

Punkty - suma
Maksymalna ilość punktów za egzamin i oceny:
 Egzamin

100 pkt.

 Oceny

72 pkt.

Suma

172 pkt

Maksymalna ilość punktów rekrutacji

200 pkt.

Punkty dodatkowe
Dodatkowe punkty możliwe do uzyskania
 Świadectwo z wyróżnieniem

7 pkt.

 Wolontariat

3 pkt.

 Zawody wiedzy

maks. 10 pkt.

 Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy
innych niż wymienione wyżej(w rozporządzeniu),
artystycznych lub sportowych organizowanych
przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły

max 4 pkt.

 maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
za wszystkie osiągnięcia

18 pkt.

Suma

28 pkt.

Bardzo dobry uczeń
Maksymalna liczba punktów dla super ucznia
bez dodatkowych aktywności

 Egzamin

100 pkt.

 Oceny

72 pkt.

 „Pasek” świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt.
Razem

179 pkt.

Oceny kontra egzamin
 celujący –18 punktów;
 bardzo dobry –17 punktów;
 Różnica 1 pkt.

 Egzamin różnica 5%

Oceny kontra egzamin
 bardzo dobry –17 punktów;
 dobry –14 punktów;
 Różnica 3 pkt.

 Egzamin różnica około 15%

Oceny kontra egzamin
 bardzo dobry –17 punktów;

 dobry –14 punktów;
 dostateczny –8 punktów;

 Różnica 6 pkt.
 Egzamin różnica około 30%
 Różnica 9 pkt.
 Egzamin różnica około 45%

Ile trzeba mieć by się dostać do….?
Próg punktowy – ilość punktów ostatniej osoby na liście
przyjętych.
Progi zależą od wyników uczniów kandydujących do
szkoły.
Przykładowe progi do top-owych szkół i klas: 160 pkt.
Progi do liceów przy słabym zainteresowaniu 80 pkt.

Rekrutacja elektroniczna
-

Portal naboru

-

Konta dla uczniów z Bydgoszczy zakładają szkoły

-

Oceny końcowe wprowadzają szkoły

-

Uczeń lub jego przedstawiciel przynosi podanie do szkoły I wyboru

-

Uczeń lub jego przedstawiciel przynosi oryginały lub kopie
dokumentów potwierdzających osiągnięcia

-

Uczeń lub jego przedstawiciele przynoszą oryginały świadectwa
i zaświadczenia z CKE do szkoły do której zostali zakwalifikowani
(jeśli wcześniej przynieśli oryginały ten etap jest pominięty)

-

www.bydgoszcz.edu.com.pl

Terminy naboru elektronicznego 2019
 Wnioski do szkół z dodatkowym egzaminem

13.05-24.05.2019

 Wnioski do szkół ponadgimnazjalnych

13.05-17.06.2019

 Dodatkowe sprawdziany

27.05- 4.06.2019

 Wyniki sprawdzianów

5.06.2019

 Przyniesienie dokumentów potwierdzających osiągniecia
(oryginał lub kopia świadectwa i zaświadczenia OKE) 21.06- 25.06.2019

 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych do poszczególnych klas
11.07.2019
 Potwierdzenie woli nauki

15.07.2019

Co warto pamiętać!!!1
 Lepiej wybrać większą liczbę klas, system po
przydzieleniu do klasy nie rozpatruje dalszych wyborów
ucznia!!!
 Warto poczekać z wydrukiem podania, aż będą znane
wyniki egzaminu!!

 Poświadczenie woli ma podany termin. Musimy zmieścić
się w tym terminie, lecz nikt nie może nas poganiać!!!
 Przy rozpatrywaniu odwołań liczą się ponownie punkty!!!

Zasady rekrutacji elektronicznej
- Uczeń może wybrać maksymalnie 3 szkoły
- Uczeń może wybrać dowolną liczbę klas z każdej szkoły
- System rozpatruje podania w kolejności klas wybranych
przez kandydata
- Można dowolnie układać kolejność klas (mieszać
szkoły)

- Podstawowe kryterium przy dobieraniu kandydatów do
klas to liczba punktów

Zasady rekrutacji elektronicznej
- Podanie wydrukowane
wyboru (tylko)

systemu przynosimy do szkoły I

- Po odebraniu świadectwa i zaświadczenia CKE w szkole
podstawowej należy przynieść je lub ich kopię do szkoły,
która jest pierwsza na liście klas (tylko do tej szkoły)
- W podanym przez kuratora terminie szkoły publikują listy
zakwalifikowanych do klas!!!!!

- Pozostawienie lub przyniesienie w określonym przez Kuratora
terminie oryginałów dokumentów jest potwierdzeniem woli
nauki ( nie trzeba niczego podpisywać).

Zasady rekrutacji elektronicznej
- Kandydat ma prawo nie zaakceptować szkoły do której
przydzielił go system
- Oryginały dokumentów należy donieść do szkoły
przydzielonej przez system do daty i godziny podanej
przez Kuratora.
- Kandydaci, którzy nie dostali się do żadnej szkoły lub
nie akceptujący przydziału systemowego mogą od razu
składać odwołania do komisji rekrutacyjnych.

Zasady rekrutacji elektronicznej
- Odwołania
zazwyczaj
są
rozpatrywane
ostatecznym terminem potwierdzenia woli.

przed

- Kandydaci, którzy nie dostali się z odwołań mogą
szukać miejsc po ostatecznym ogłoszeniu wyników
rekrutacji (termin będzie wyznaczony przez kuratora).
- W trakcie wakacji oraz na początku roku szkolnego też
są ruchy uczniów, więc warto pytać w szkołach.

