
Z 

  

Nabór do szkół 

ponadpodstawowych  



Absolwenci szkół gimnazjalnych i podstawowych 

 

Rok szkolny 

Liczba uczniów w oddziałach klas I 

liceum technikum szkoła branżowa  Razem 

 

2018/2019 

 

 

1554 

 

1353 

 

423 

 

3330 

 

2017/2018 

 

 

1501 

 

1483 

 

549 

 

3533 

Liczba absolwentów po:  

3738 
 szkole podstawowej - 1954 

 gimnazjum - 1784 

Liczba uczniów spoza gminy rok 2018/2019 

(44%- 745 – LO; 43% - 728 – Technikum;  

13% - 222 - szkoły branżowe) 

 

1695 

 



Liczba miejsc w szkołach ponadpodstawowych 

 Licea ogólnokształcące (bez integracji) – 107 oddziałów 

 Szkoły zawodowe: 

Technika – 102 oddziałów 

Szkoły branżowe – 66 oddziałów 

 

Liczba uczniów w oddziale od 28 – 32 

Zaplanowana liczba oddziałów przez szkoły - 275 

 

30 x 275 = 8250 – liczba uczniów 
 



Dwa odrębne systemy 

Art. 149 pkt. 3 Ustawy Przepisy  wprowadzające ustawę  

- Prawo oświatowe 

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020,  

o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się odrębnie dla 

kandydatów będących absolwentami: 

 

1.  dotychczasowego gimnazjum, którzy są 

przyjmowani do klas, o których mowa w art. 148 

przepisy dostosowujące i przejściowe; 

 

2. ośmioletniej szkoły podstawowej. 
 



Problemy z kategorii oczywistych  

Dwa formalne procesy 

Dwie komisje 

Dwie różne podstawy prawne  

(dwa sposoby liczenia punktów) 

Dwa razy pracy do wykonania 

 
 



Czy w każdej szkole będzie co najmniej dwa 

razy więcej miejsc? 

 

Zmniejszenie liczby miejsc 

Podniesienie progów punktowych 

Mniejsza pula miejsc w rekrutacji 

uzupełniającej dla tych co przeszacowali  

 

Szeroka kampania informacyjna  
 



 

 

 
Rekrutacja rok szkolny 2019/2020   

uczeń wybiera 4 szkoły  

 
Zastosowanie systemu elektronicznego dopuszcza taką możliwość 

 

 

 
Art 156 Ustawy Prawo Oświatowe 

„ Wniosek, o którym mowa art. 149, może być złożony do nie więcej 

niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół, chyba że 

organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej 

niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół” 

 



Czy warto zezwolić na wybór więcej niż 3 szkoły? 

Korzyści: 

 Większa liczba zakwalifikowanych  

 Mniej problemów z wolnymi miejscami 

 Mniej kandydatów poszukujących miejsca w rekrutacji 

uzupełniającej 

 Większe zadowolenie kandydatów i rodziców 

 

 

Wada:  

 dłuższe wnioski 



Nabór - wybór ścieżki rekrutacyjnej 

  

SZYBKI START  

Jestem uczniem 
8 klasy szkoły 
podstawowej  

Jestem uczniem 
3 klasy 

gimnazjum 

OBJAŚNIENIA 



Poradnik dla kandydatów  

 Zanim dokonasz wyboru zapoznaj się z ofertą szkół 

ponadpodstawowych 

 Oddziały dwujęzyczne w LO 

 Odziały sportowe w szkołach 

 Odziały Integracyjne  

 Poznaj etapy rekrutacji: 

         1. Wybór szkół i klas, w których chcesz kontynuować naukę  

         2. Wypełnienie i złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej   

         3. Dostarczenie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu 
              do  szkoły pierwszego wyboru  

         4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 
              i   niezakwalifikowanych                 

          5. Potwierdzenie woli nauki przez kandydata  

          6. Nabór uzupełniający – na wolne miejsca  

 

 
 

 



Poradnik dla kandydatów 

 Należy wybrać 4 szkoły 

 Pierwsza to szkoła marzeń 

 Druga i trzecia to szkoła racjonalna  

 Czwarta to taka na wszelki wypadek 

 

 Z oferty wybieramy maksymalnie dużą ilość oddziałów 

 

 Nie licz na nabór uzupełniający!!  
 



SPOTKANIA INFORMACYJNE  

DLA RODZICÓW  
 

 

 

 

 



Grupa zawodów w Radomiu i powiecie radomskim 

wskazywane jako deficytowe  

Stały niedobór pracowników w 10 zawodach w tym: 

1. branża produkcyjna 

 operatorzy obrabiarek skrawających,  

 spawacze  

 krawcy  

2. branża budowlana  

 cieśle i stolarze budowlani 

 dekarze i blacharze budowlani,  

3. branża transportowa  

 kierowca autobusów  

 kierowca samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych 

4. branża medyczna 

 Pielęgniarki (usługi medyczno-opiekuńcze) 

5. branża gastronomiczna  

 szefowie kuchni 

6. branża finansowa  

 księgowa (języki obce, biegli w mediach komunikacyjnych) 



Lista zawodów oraz stanowisk przygotowana przez 

Business Centre Club na prośbę Ministerstwa 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  

1. Inżynier elektryk 

2. Spawacz 

3. Ślusarz  

4. Elektryk oraz elektryk budowlany 

5. Opiekun, Opiekun domowy 

6. Ekspedient w punkcie usługowym (sprzedawca) 

7. Pielęgniarka 

8. Kierowca 

9. Informatyk 

10. Inżynier budownictwa 

11. Magazynier 

12. Pracownik fizyczny gospodarstwa rolnego 



Lista zawodów oraz stanowisk przygotowana przez 

Business Centre Club na prośbę Ministerstwa 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  

13.    Kasjer  

14.    Rzeźnik - wędliniarz 

15.    Sprzedawca 

16.    Operator wózka widłowego 

17.    Stolarz 

18.    Pracownik produkcji 

19.    Cieśla 

20.    Lakiernik 

21.    Malarz budowlany 

22.    Mechanik samochodowy 

23.    Kucharz 

24.    Cukiernik 



 

Zawody przyszłości - www.studia.net 

 

10 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce i na świecie 

 

 
 

 Project Manager 

 Tłumacz 

 Administrator sieci 

 Logistyk 

 Specjalista ds. mediów społecznościowych 

 Programista 

 Webmaster - "projektant stron internetowych„ 

 Grafik komputerowy 

 Doradca zawodowy 

 Biotechnolog 
 

 

 

http://www.studia.net/


  

Dziękuję za uwagę  


