
Rekrutacja do publicznych liceów ogólnokształcących, techników,  

szkół branżowych I stopnia na rok szkolny 2020/2021 

ZMIANY TERMINÓW PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

DO KLAS I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Harmonogram rekrutacji ogłoszony przez Pomorskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem  

nr 3/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. nie będzie stosowany. Nowe terminy, w tym terminy 

składania dokumentów określi Minister Edukacji Narodowej i poda do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej ministerstwa. Aktualny harmonogram opublikujemy również na stronie 

Powiatu Malborskiego powiat.malbork.pl.  

WARTO WIEDZIEĆ 

1. Sposób w jaki należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły 

Wniosek można składać w wersji papierowej lub on-line na stronie nabor.pcss.pl 
 

2. Do ilu szkół kandydat może złożyć wniosek 
Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech szkół. 
 

3. Kto przeprowadza rekrutację 
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 
szkoły. 
 

4. Sposób przelicza się punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 
Reguluje to rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (patrz 
niżej). Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów. 

Kryteria Maksymalna liczba punktów1 

Punkty za świadectwo: 100 pkt 

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt 

szczególne osiągnięcia 18 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt 

aktywność społeczna 3 pkt 

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt 

https://powiat.malbork.pl/
https://nabor.pcss.pl/


wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt 

wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3   = 30 pkt 

1 za oceny wyrażone stopniu: celującym – przyznaje się po 18 pkt, bardzo dobrym – przyznaje się 
po 17 pkt, dobrym – przyznaje się po 14 pkt, dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt, 
dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt. 

5. Co odnotowuje się na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej, w części 
dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia? 
Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, 
odnotowuje się: 
1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo 
organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie 
szkół; 
2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 
szczególności w formie wolontariatu; 
3) realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję 
edukacyjną, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe, wraz z nazwą tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału 
międzynarodowego, w którym program ten był realizowany. 
 

6. Ile kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymuje dla celów rekrutacji absolwent szkoły 
podstawowej? 
Dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu ósmoklasisty. 
 

7. Kto będzie przyjęty do szkoły w pierwszej kolejności? 
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty 
wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego 
organizowanego przez kuratora oświaty. 
 

8. Jakie zaświadczenia oraz orzeczenia muszą przedłożyć kandydaci do szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe? 
Reguluje to art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (patrz niżej). 

1) W przypadku kandydatów do technikum lub branżowej szkoły I stopnia – zaświadczenie 
lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 
ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1155, 1669 i 2245); 

2) W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego 
podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje 
kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o 
wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz 
pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. – orzeczenie 
lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, 
o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 



2018 r. poz. 616 i 2245), przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania 
zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1; 

3) W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego 
podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje 
przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – orzeczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane 
zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 i 622); 

4) W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego 
podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje 
przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie 
prawa jazdy kategorii C lub C+E – orzeczenie psychologiczne o braku 
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 
84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; 

5) W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym 
dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa 
branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach 
konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz 
pełnienia wacht – orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o 
zdolności do pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197), przy czym do 
kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 

W sprawie skierowania na badania lekarskie należy skontaktować się ze szkołą, do której 
kandydat będzie się ubiegać.  

Terminy rekrutacji na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych 
branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych, określi Pomorski Kurator 
Oświaty i poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w 
Gdańsku. 

 

Podstawowe akty prawne 

• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) 
– rozdział 6 (art. 130-164), 

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), 

• 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. poz. 493, z 
późn. zm.) – § 11b 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich 
kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, 
uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651). 


