
REKRUTACJA na rok szk. 2021/2022. 

PODSTAWA: 
Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737). 

 

Marzec, kwiecień i większość maja czas na  przyjrzenie się szkołom i dokonanie wyboru. 

 

1. Pierwszym etapem procesu rekrutacyjnego jest podjęcie decyzji dotyczącej dalszego kształcenia  

i wybranie odpowiednich szkół spośród pojawiających sie ofert. Jest na to czas do drugiej połowy 

maja, najpóźniej do początku czerwca. 

W szkole będzie tworzona baza informacji o szkołach ponadgimnazjalnych. 

- na korytarzu będą wywieszane plakaty – informacje o szkołach; 

 

2. Szkoła uczestniczy już kolejny rok w rekrutacji elektronicznej. Uczniowie w swoim czasie dostaną 

w szkole loginy i hasła do osobistych kont internetowych systemu rekrutacyjnego Optivum. Po 

zalogowaniu się będą musieli sprawdzić poprawność wpisanych danych (szczególnie ilość imion, 

data urodzenia).  

Następnie dokonają wyboru i zgłoszenia drogą elektroniczną do maksymalnie trzech szkół.  

Będzie się to odbywało pod nadzorem nauczycieli wychowawców, informatyka i dyrektora w 

okresie od 17 V 2021 do 21 VI 2021. (można wybrać trzy szkoły a w ramach szkół dowolną ilość 

oddziałów. Ważna jest kolejność wybranych oddziałów). 

 

3. W tym samym czasie uczniowie składają do szkoły pierwszego wyboru  wnioski o przyjęcie, 

wydrukowane z Internetu i podpisane przez rodziców. 

 

4. Niektóre szkoły mogą wymagać dodatkowego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (szkoły lub 

klasy sportowe, artystyczne, lotnicza, dwujęzyczne).  

 

5. Komisje rekrutacyjne powołane w szkołach dokonają weryfikacji dokumentów. 

 

6. 22 VII Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w poszczególnych szkołach –  

 

7. 23 VII – 30 VII do godz. 15.00 – dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, w tym 

informacje o ocenach końcowych. Każdy uczeń powinien to zrobić samodzielnie. W szczególnych 

sytuacjach będziemy służyć pomocą.  

Dostarczenie do szkół pierwszego wyboru oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach 

egzaminu.  

 

8. W niektórych przypadkach może być potrzebne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

do nauki w danej szkole. Wtedy z sekretariatu szkoły do której się zgłasza należy pobrać 

skierowanie na takie badania. 

 

9. Publikacja list przyjętych oraz liczby wolnych miejsc – 2 VIII o godz. 14.00. 

 

10. Powyższe informacje dotyczą powiatu puławskiego. Na ten moment nie posiadamy informacji, czy 

pow. lubartowski i radzyński uczestniczą w tym systemie. 

 

 
11. TERMINY NABORU W REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ 

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie 

17.05.2021 21.06.2021 Rejestracja kandydatów/wybór preferencji 

22.07.2021 22.07.2021 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 

23.07.2021 30.07.2021 15:00 
Przedłożenie przez kandydata oryginałów świadectwa i 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

2.08.2021 14:00 2.08.2021 14:00 Publikacja list przyjętych 

 



 

- PUNKTACJA WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY: 

Liczba punktów z egzaminu: max 100 pkt 

W rekrutacji w latach 2020/21 i 2021/22 do rekrutacji liczy się tylko procenty mnożąc wynik języka polskiego i 

matematyki przez 0,35, języka angielskiego przez 0,3. 

 

 

− PUNKTACJA ZA OCENY UZYSKANE NA ŚWIADECTWIE: 

liczba punktów za poszczególne oceny ze świadectwa (j. polski, matematyka i dwa obowiązkowe 

przedmioty wskazane przez szkołę): max. 72   

ocena celująca   – 18 pkt. 

ocena bardzo dobra   - 17 pkt. 

ocena dobra   - 14 pkt. 

ocena dostateczna   - 8 pkt. 

ocena dopuszczająca  - 2 pkt. 

 

PUNKTY ZA INNE SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE 

SZKOLNYM: 

♦ 7 punków za świadectwo z wyróżnieniem, 

♦ max. 18 punktów za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub 

ponad wojewódzkim  (konkursy przedmiotowe lub tematyczne organizowane przez kuratorium), lub zawodach 

sportowych. 

♦ 3 punkty za osiągnięcie zapisane na świadectwie (wolontariat polegający na aktywnej współpracy z domem 

dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi lub działalność na rzecz środowiska szkolnego, np. 

samorząd szkolny, organizacja młodzieżowa). 

 

MAX LICZBA PUNKTÓW – 200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


