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• liceum ogólnokształcące – 4 lata

• technikum – 5 lata

• branżowa szkoła I stopnia – 3 lata

Typy szkół ponadpodstawowych



Typy szkół ponadpodstawowych



LO numer Nazwa szkoły Adres

I Liceum Ogólnokształcące nr I ul. Poniatowskiego 9

II Liceum Ogólnokształcące nr II ul. Parkowa 18-26

III Liceum Ogólnokształcące nr III ul. Składowa 5

IV Liceum Ogólnokształcące nr IV ul. Świstackiego 12

V Zespół Szkół Ogólnokształcących nr V ul. Grochowa 13

VI Liceum Ogólnokształcące nr VI ul. Hutnicza 45

VII Liceum Ogólnokształcące nr VII ul. Krucza 49

VIII Liceum Ogólnokształcące nr VIII ul. Zaporoska 71

IX Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Piotra Skargi 29/31

X Liceum Ogólnokształcące nr X ul. Piesza 1

XI Zespół Szkół nr 19 ul. Spółdzielcza 2a

XII Liceum Ogólnokształcące nr XII pl. Orląt Lwowskich 2a

XIII Zespół Szkół nr 5 ul. Hauke-Bosaka 33-37

XIV Zespół Szkół nr 14 al. Brücknera 10-14

XV Liceum Ogólnokształcące nr XV ul. Wojrowicka 58

XVI Liceum Ogólnokształcące nr XVI ul. Reja 3

XVII Liceum Ogólnokształcące nr XVII ul. Tęczowa 60

XXIV Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących ul. Drukarska 50 

XXX Zespół Szkół nr 6 ul. Nowodworska 70-82

Oferta szkół ponadpodstawowych 

na rok szkolny 2019/2020  



Oferta szkół ponadpodstawowych 

na rok szkolny 2019/2020  

Technikum Adres Nazwa zespołu szkół Zawody

T nr 1 ul. Słubicka 29/33 Zespół Szkół Nr 1

Technik informatyk 

Technik przemysłu mody    

Technik handlowiec

Technik reklamy 

T nr 2 ul. Borowska 105 Zespół Szkół Nr 2

Technik pojazdów samochodowych*

Technik mechatronik

Technik mechanik
*Kurs na prawo jazdy w profilu kształcenia

T nr 3
ul. Młodych Techników 

58
Zespół Szkół Nr 18

Technik elektryk

Technik energetyk

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Technik mechatronik

Technik urządzeń dźwigowych

Technik mechanik

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

T nr 5 ul. Dawida 5/7 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5
Technik usług fryzjerskich

Technik handlowiec

T nr 6 ul. Kiełczowska 43 Lotnicze Zakłady Naukowe

Technik automatyk

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik logistyk  - klasa z innowacją pedagogiczną „Służba w Wojsku

Technik eksploatacji portów i terminali

Technik mechatronik

Technik mechanik lotniczy

Technik mechanik



Oferta szkół ponadpodstawowych 

na rok szkolny 2019/2020  

Technikum Adres Nazwa zespołu szkół Zawody

T nr 7
ul. Haukego Bosaka 

21

Zespół Szkół 

Teleinformatycznych 

i Elektronicznych

Technik informatyk

Technik elektronik

Technik teleinformatyk

T nr 8 ul. Drukarska 50
Zespół Szkół Ekonomiczno-

Ogólnokształcących

Technik handlowiec

Technik ekonomista

T nr 9 ul. Kamienna 86 Zespół Szkół Gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik hotelarstwa

Technik usług kelnerskich

Technik organizacji turystyki

T nr 10 ul. Braniborska 57 Elektroniczne Zakłady Naukowe

Technik elektronik

Technik automatyk

Technik mechatronik

Technik informatyk

T nr 11 ul. Grabiszyńska 236 Zespół Szkół Budowlanych
Technik budownictwa

Technik geodeta

T nr 12 ul. Dawida 9/11 Zespół Szkół Logistycznych

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Technik transportu kolejowego

Technik logistyk

Technik eksploatacji portów i terminali

Technik spedytor



Oferta szkół ponadpodstawowych 

na rok szkolny 2019/2020  

Technikum Adres Nazwa zespołu szkół Zawody

T nr 13 ul. Worcella 3
Zespół Szkół Ekonomiczno-

Administracyjnych

Technik ekonomista

Technik rachunkowości

Technik reklamy

T nr 14
ul. Nowodworska 

78/82
Zespół Szkół nr 6 Technik ekonomista (integracyjna)

T nr 15
ul. Skwierzyńska 

1/7
Technikum nr 15

Technik analityk

Technik ochrony środowiska

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik fotografii i multimediów

Technik reklamy

T nr 16 ul. Szkocka 64 Zespół Szkół Nr 3

Technik ekonomista

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik hotelarstwa

Technik organizacji turystyki

Technik architektury krajobrazu

T nr 18 ul. Ślężna 2-24 Technikum nr 18

Technik weterynarii

Technik optyk

Technik ortopeda

T nr 19 ul. Mikołaja Reja 3 Technikum nr 19 Technik informatyk



Oferta szkół ponadpodstawowych 

na rok szkolny 2019/2020  

Branżowa 

szkoła
Adres Nazwa zespołu szkół Zawody

BS nr 1
ul. Haukego 

Bosaka 21

Zespół Szkół 

Teleinformatycznych 

i Elektronicznych

Elektronik 

BS nr 2 ul. Borowska 105 Zespół Szkół Nr 2

Mechanik pojazdów samochodowych*  

Elektromechanik pojazdów samochodowych*  

Blacharz samochodowy 

Lakiernik 

Mechatronik 

Kierowca mechanik* 

Mechanik motocyklowy

*Kurs na prawo jazdy w profilu kształcenia

BS nr 3
ul. Młodych 

Techników 58
Zespół Szkół Nr 18

Elektromechanik 

Elektryk 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń 

Operator obrabiarek skrawających 

Ślusarz 

BS nr 4
ul. Grabiszyńska 

236
Zespół Szkół Budowlanych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie 

Murarz-tynkarz 



Oferta szkół ponadpodstawowych 

na rok szkolny 2019/2020  

Branżowa 

szkoła
Adres Nazwa zespołu szkół Zawody

BS nr 5 ul. Dawida 5/7 Zespół Szkół  Zawodowych nr 5

Automatyk

Blacharz samochodowy 

Cukiernik 

Dekarz 

Elektromechanik pojazdów samochodowych 

Elektryk 

Elektromechanik

Fotograf 

Fryzjer      Fryzjer-barber

Krawiec 

Kucharz 

Lakiernik 

Mechanik pojazdów samochodowych 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

Murarz-tynkarz 

Piekarz 

Sprzedawca 

Stolarz 

Tapicer

BS nr 6 ul. Kiełczowska 43 Lotnicze Zakłady Naukowe
Mechatronik 

Operator obrabiarek skrawających

BS nr 9 ul. Kamienna 86 Zespół Szkół Gastronomicznych
Kucharz

Kelner 

BS  nr 10 ul. Słubicka 29/33 Zespół Szkół Nr 1
Krawiec 

Sprzedawca 

BS nr 12 ul. Dawida 9/11 Zespół Szkół Logistycznych Magazynier-logistyk 





Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu  
technika żywienia i usług gastronomicznych 

(po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz po 
ukończeniu wybranej szkoły)



Najpierw ukończ branżową szkołę I stopnia – zdobędziesz 

pierwszy zawód, następnie ukończ branżową szkołę II stopnia –

zdobędziesz drugi zawód, tj. zawód technika i możesz dodatkowo 

zdać egzamin maturalny

Tytuł zawodowy 
po ukończeniu branżowej szkoły 

I stopnia (BS I) 
(nauka trwa 3 lata) 

 Tytuł zawodowy 
po ukończeniu branżowej szkoły II 

stopnia (BS II) 
(nauka trwa 2 lata) 

w zawodach  mechanicznych 

Operator obrabiarek skrawających  Technik mechanik 

Ślusarz Technik mechanik 

Mechanik-monter maszyn  
i urządzeń 

Technik mechanik 

w zawodach  elektryczno-elektronicznych 

Elektryk  Technik elektryk 

Elektronik Technik elektronik 

w zawodach gastronomicznych 

Kucharz  Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

w zawodach handlowych 

Sprzedawca  Technik handlowiec 

 



Najpierw ukończ branżową szkołę I stopnia – zdobędziesz pierwszy 

zawód, następnie ukończ branżową szkołę II stopnia – zdobędziesz drugi 

zawód, tj. zawód technika i możesz dodatkowo zdać egzamin maturalny



Zasady rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych



Postępowanie rekrutacyjne na lata szkolne 

2019/2020–2021/2022 do szkół ponadpodstawowych:

obliczanie punktów rekrutacyjnych

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) matematyki

– mnoży się przez 0,35;

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego

– mnoży się przez 0,3.

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych 

odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny 

wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
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Postępowanie rekrutacyjne na lata szkolne 

2019/2020–2021/2022 do szkół ponadpodstawowych:

obliczanie punktów rekrutacyjnych – c.d.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje

się 7 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje

się 3 punkty.

Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych

i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów.



Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

Kryteria - egzamin ósmoklasisty

wyniki 

z egzaminu 

ósmoklasisty

(%)

punkty w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

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

wynik z matematyki (max)  100% x 0,35 = 35 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego (max)  100% x 0,30 = 30 pkt 

max 100 pkt

Kryteria - świadectwo 

ocena z języka polskiego (max)  18 pkt 

ocena z matematyki (max)  18 pkt 

ocena z I przedmiotu  wybranego przez szkołę ponadpodstawową (max)  18 pkt 

ocena z II przedmiotu wybranego przez szkołę ponadpodstawową (max)  18 pkt 

aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego 3 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt 

szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych

i sportowych

(max)  18 pkt 

max 100 pkt 

Razem 200 pkt



Dla porównania - schemat obliczania punktów 

w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły 

ponadgimnazjalnej (dla uczniów klasy trzeciej gimnazjów) 

Kryteria - egzamin gimnazjalny wyniki z egzaminu 

gimnazjalnego 

(%)

punkty w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego (max)  100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie (max)  100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z matematyki (max)  100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii (max)  100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z języka obcego na poziomie podstawowym (max)  100% x 0,2 = 20 pkt 

max 100 pkt

Kryteria - świadectwo 

ocena z języka polskiego (max)  18 pkt 

ocena z matematyki (max)  18 pkt 

ocena z I przedmiotu wybranego przez szkołę ponadgimnazjalną (max)  18 pkt 

ocena z II przedmiotu wybranego przez szkołę ponadgimnazjalną (max)  18 pkt 

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt 

aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego 3 pkt 

szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (max)  18 pkt 

max 100 pkt 

Razem 200 pkt



Przykład oferty rekrutacyjnej LO nr 1 i warunków rekrutacji na 

rok szk. 2017/18 do grupy 1A1 (z rozszerzoną biologią, 

chemią, j. angielskim), umieszczonej na stronie 

www.edu.wroclaw.pl w zakładce „Rekrutacja”

Wykaz przedmiotów na świadectwie 

ukończenia gimnazjum (od 2019 roku 

również szkoły podstawowej), z których 

oceny przeliczane są na punkty 

rekrutacyjne

Zapoznać się z ofertą edukacyjną na stronnie  www.edu.wroclaw.pl



Strona www.doradcy-wroclaw.pl



Wyniki rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych



Wyniki rekrutacji do 3-letniego LO w ubiegłych latach (średnia 

najniższa liczba punktów w LO, uprawniająca do przyjęcia)

Nr LO

średnia 

najniższa

liczba pkt. 

w 2018 r.

średnia 

najniższa

liczba pkt. 

w 2017 r.

Nr LO

średnia 

najniższa

liczba pkt. 

w 2018 r.

średnia 

najniższa

liczba pkt. 

w 2017 r.

I 116,91 105,83 XI 100,70 57,30

II 107,20 82,72 XII 152,45 154,00

III 170,20 171,04 XIII 145,73 142,20

IV 119,13 96,45 XIV 153,35 166,00

V 163,20 158,30 XV 61,48 72,56

VI 115,07 111,53 XVI 134,05 103,80

VII 153,46 158,86 XVII 127,77 125,80

VIII 151,16 150,05 XXIV 49,00 63,80

IX 161,42 159,69 XXX 67,60 74,07

X 134,13 126,4

Zapoznać się z wynikami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w 

ubiegłych latach (na stronie www.doradcy-wroclaw.pl)



Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: 

liczba punktów przykładowego kandydata

Kryteria - egzamin ósmoklasisty

wyniki z egzaminu 

ósmoklasisty 

w %

punkty w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego 80% x 0,35 = 28,0 pkt 

wynik z matematyki 52% x 0,35 = 18,2 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego 95% x 0,30 = 28,5 pkt 

suma 74,7 pkt

Kryteria - świadectwo punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

ocena z języka polskiego (np. bardzo dobry)  17 pkt 

ocena z matematyki (np. dostateczny)  8 pkt 

ocena z I przedmiotu  wybranego przez szkołę 

ponadpodstawową (np. historia)

(np. bardzo dobry)  17 pkt 

ocena z II przedmiotu wybranego przez szkołę 

ponadpodstawową (np. j. obcy)

(np. dobry)  14 pkt 

aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego (np.) 3 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 0 pkt 

szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych 

i sportowych

0 pkt 

suma 59 pkt 

Razem 133,7 pkt



Równorzędne wyniki uzyskane przez co najmniej dwóch kandydatów 

na ostatnim (30) miejscu na liście zakwalifikowanych

Numer pozycji na liście zakwalifikowanych kandydatów w zależności od ilości 

uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Na 30 miejscu dwóch kandydatów ma taką 

samą liczbę punktów rekrutacyjnych. Którego kandydata z miejsca 30 przyjąć do 

szkoły?



Kryterium różnicujące po pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego
(Art. 69. i Art. 71. ust 1. konstytucji RP)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim

etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się

kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi

możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan

zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni

specjalistycznej.



Kryteria różnicujące po drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego
(Art. 69. i Art. 71. ust 1. konstytucji RP)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod 

uwagę łącznie poniższe kryteria:

1. Wielodzietność rodziny kandydata. 

2. Niepełnosprawność kandydata.

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.



Kandydaci przyjmowani do szkoły 

ponadpodstawowej w pierwszej kolejności 

(niezależnie od kryteriów)

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych (np. dla gimnazjalistów)

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu 

ponadwojewódzkim i wojewódzkim,

w tym: 

Konkursy występujące pod wspólną nazwą „zDolny 

Ślązaczek” 

(z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, 

języka niemieckiego).



https://www.kuratorium.wroclaw.pl

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych …

Zapoznać się z wykazem zawodów … na stronie Kuratorium 

Oświaty we Wrocławiu

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/


Przeliczanie na punkty osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych

i sportowych 
A B C D E F

Zawody wiedzy będące 

konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim 

organizowanym  przez 

kuratorów oświaty na 

podstawie zawartych 

porozumień 

Finalista 

konkursu 

przedmioto

wego

10pkt.

Laureat 

konkursu 

tematycznego 

lub 

interdyscypli-

narnego

7pkt.

Finalista 

konkursu 

tematycznego 

lub 

interdyscypli-

narnego

5pkt.
Zawody wiedzy będące 

konkursem o zasięgu 

wojewódzkim 

organizowanym przez 

kuratora oświaty

Dwa lub 

więcej 

tytułów 

finalisty 

konkursu 

przedmioto-

wego

10 pkt.

Dwa lub 

więcej tytułów 

laureata 

konkursu 

tematycznego 

lub 

interdyscypli-

narnego 

7pkt.

Dwa lub więcej 

tytułów 

finalisty 

konkursu 

tematycznego 

lub 

interdyscypli-

narnego

5 pkt.

Finalista 

konkursu 

przedmioto-

wego

7pkt.

Laureat 

konkursu 

tematycz-

nego lub 

interdyscypli-

narnego

5 pkt.

Finalista 

konkursu 

tematycznego 

lub 

interdyscypli-

narnego

3 pkt.
Zawody wiedzy inne  niż 

wymienione powyżej, 

artystyczne lub sportowe 

organizowane przez 

kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na 

terenie szkoły

Uzyskanie 

wysokiego 

miejsca na 

szczeblu 

międzynaro

dowym

4pkt.

Uzyskanie 

wysokiego 

miejsca na 

szczeblu 

krajowym

3pkt.

Uzyskanie 

wysokiego 

miejsca na 

szczeblu 

wojewódzkim

2pkt.

Uzyskanie 

wysokiego 

miejsca na 

szczeblu 

powiatowym

1pkt.

Zapoznać się z kalendarzem imprez sportowych.



Przeliczanie na punkty osiągnięć w konkursach i turniejach 

artystycznych  (Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

postępowania  rekrutacyjnego)

A B C D E F

Zawody wiedzy 

będące konkursem 

o zasięgu 

międzynarodowym 

lub ogólnopolskim 

albo turniejem o 

zasięgu 

ogólnopolskim

Finalista 

konkursu z 

przedmiotu lub 

przedmiotów 

artystycznych 

objętych 

ramowym planem 

nauczania

szkoły 

artystycznej

10pkt.

Laureat turnieju 

z przedmiotu lub 

przedmiotów 

artystycznych 

nieobjętych 

ramowym  

planem 

nauczania szkoły 

artystycznej

4 pkt.

Finalista 

turnieju z 

przedmiotu lub 

przedmiotów 

artystycznych 

nieobjętych 

ramowym 

planem 

nauczania 

szkoły 

artystycznej

3 pkt.

Zawody wiedzy 

będące konkursem 

albo turniejem, o 

zasięgu 

ponadwojewódzkim

lub wojewódzkim

Dwa lub więcej 

tytułów finalisty 

konkursu z 

przedmiotu lub 

przedmiotów 

artystycznych 

objętych 

ramowym planem 

nauczania szkoły 

artystycznej 

10 pkt.

Dwa lub więcej 

tytułów laureata 

turnieju z 

przedmiotu lub 

przedmiotów 

artystycznych 

nieobjętych 

ramowym

planem 

nauczania szkoły 

artystycznej

7 pkt.

Dwa lub więcej 

tytułów finalisty 

turnieju z 

przedmiotu lub 

przedmiotów 

artystycznych 

nieobjętych 

ramowym

planem 

nauczania 

szkoły 

artystycznej

5 pkt.

Finalista 

konkursu z 

przedmiotu lub 

przedmiotów 

artystycznych 

objętych 

ramowym 

planem 

nauczania

szkoły 

artystycznej

7 pkt.

Laureat 

turnieju z 

przedmiotu 

lub 

przedmiotów 

artystycznych 

nieobjętych 

ramowym 

planem 

nauczania

szkoły 

artystycznej

3 pkt.

Finalista 

turnieju z 

przedmiotu lub 

przedmiotów 

artystycznych 

nieobjętych 

ramowym 

planem 

nauczania

szkoły 

artystycznej

2 pkt.

Zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz  z 

wykazem konkursów szkolnictwa artystycznego



Uprawnienia laureatów i finalistów konkursów

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu 

jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest 

zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. 

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego 

wyniku.



Zasady rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych szkoły 

ponadpodstawowej 
(Art. 140. ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 

łącznie następujące kryteria:

− wynik sprawdzianu kompetencji językowych,

− wyniki egzaminu ósmoklasisty,

− wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z 

języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, przy 

czym w przypadku oceny z języka obcego nowożytnego uwzględnia się 

ocenę wyższą, oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,

− świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

− uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego 

zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,

− aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu.



Zasady rekrutacji do szkoły sportowej, mistrzostwa 

sportowego i oddziałów sportowych

W postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają 

następujące warunki:

– posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem 

lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu,

– posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do 

szkoły lub oddziału,

– uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.



Zasady rekrutacji do szkoły sportowej,

mistrzostwa sportowego i oddziałów sportowych

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc na pierwszym etapie

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób

sprawności fizycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące 

kryteria:

− wyniki egzaminu ósmoklasisty,

− oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych 

obowiązkowych zajęć na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

− świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

− uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego 

zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,

− aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu.



Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych kandydatów 

przyjmowanych niezależnie od kryteriów:
(Art.20d, ust. 3 USO)

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej

oraz

laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim, 

przyjmowani są w pierwszej kolejności do oddziału sportowego jeśli 

spełniają poniższe warunki:

– posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem 

lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu,

– posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do 

szkoły lub oddziału,

– uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.



Dodatkowe dokumenty wymagane przez szkoły 

prowadzące kształcenie zawodowe

Kandydat, który zakwalifikował się do technikum lub branżowej szkoły I 

stopnia musi pobrać w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badania 

lekarskie do lekarza medycyny pracy. 

Szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań udzielają szkoły 

kierujące na badania oraz Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 

we Wrocławiu. 



Kandydaci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w

szkołach ponadpodstawowych oraz specjalnego w szkołach

specjalnych prowadzonych przez Miasto Wrocław, nie biorą udziału w

rekrutacji elektronicznej.

Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie danej szkoły oraz na jej

stronie internetowej.

Rodzic/opiekun prawny ucznia składa w wybranej szkole wniosek o

przyjęcie do szkoły.

Do wniosku należy załączyć oryginał aktualnego orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego wydany przez poradnię

psychologiczno – pedagogiczną.



Terminy 

egzaminu ósmoklasisty w roku 2019

oraz

harmonogram postępowania 

rekrutacyjnego (tzw. pierwszy nabór) 

i uzupełniającego (tzw. drugi nabór)

www.edu.wroclaw.pl

www.doradcy-wroclaw.pl



Terminy egzaminu ósmoklasisty 

w roku 2019 

język polski - 15 kwietnia 2019 r.   

matematyka - 16 kwietnia 2019 r. 

język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 r. 

wyniki egzaminów – 14 czerwca 2019 r.



Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202019%20r.%20E8%20EG%20EM.pdf



Terminy postępowania rekrutacyjnego 

na rok szk. 2019/20 (tzw. pierwszy nabór)

od 13 maja do 

25 czerwca 

2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21 do 25 

czerwca 2019 r.

Uzupełnienie elektronicznego wniosku o wyniki egzaminów 

ósmoklasisty, oraz o oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej. Złożenie w szkole pierwszego 

wyboru kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz  kopii 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

16 lipca 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 24 lipca 

2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy w przypadku 

kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

25 lipca 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz listy 

wolnych miejsc.



Terminy postępowania uzupełniającego 

na rok szk. 2019/20 (tzw. drugi nabór)

do 30 lipca 

2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

21 sierpnia 

2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 29 

sierpnia 

2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia 

od lekarza medycyny pracy w przypadku kandydatów do szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe.

30 sierpnia 

2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.



Elektroniczny wybór szkół 

✓ Należy sprawdzić jakie języki obce nauczane 

są w wybranych oddziałach (klasach). Wybierając 

oddziały w szkole ponadpodstawowej należy zwrócić 

uwagę, aby proponowany język obcy zapewniał 

kontynuację nauki języka ze szkoły podstawowej. 

✓ W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń może 

być przyjęty tylko do jednego oddziału (jednej klasy). 



Przygotowywanie listy preferencji
(Kandydat  do szkoły ponadpodstawowej chce w przyszłości 

pracować w serwisie samochodowym. Ma do wyboru trzy szkoły)

Szkoła Oddział Języki

Szkoła I

wyboru

Technikum 

Nr 2 ul. 

Borowska

1TC – technik pojazdów samochodowych

1TD – technik pojazdów samochodowych

1TA – technik mechanik

angielski / niemiecki

angielski / niemiecki

angielski / niemiecki

Szkoła 

II 

wyboru

Branżowa 

Szkoła I 

stopnia Nr 2 

ul. 

Borowska

1ZA – mechanik pojazdów samochodowych

1ZB – mechanik pojazdów samochodowych

1ZC – elektromechanik pojazdów 

samochodowych

angielski

niemiecki

angielski lub niemiecki

Szkoła 

III 

wyboru

Branżowa 

Szkoła I 

stopnia Nr 5 

ul. Dawida

1MA – mechanik pojazdów samochodowych

1WZ – elektromechanik pojazdów 

samochodowych

niemiecki

angielski



Przygotowywanie listy preferencji
(Kandydat w pierwszej kolejności wybrał oddział (klasę) 1TC z 

Technikum nr 2. Będzie więc to jego szkoła pierwszego wyboru i 

do tej szkoły zaniesie kopie dokumentów)

Oddział Szkoła Nazwa klasy

1TC

1TD

1ZA

1ZB

1MA

1ZC

1WZ

1TA

T Nr 2

T Nr 2

BS I st. Nr 2

BS I st. Nr 2

BS I st. Nr 5

BS I st. Nr 2

BS I st. Nr 5

T Nr 2

technik pojazdów samochodowych – ang/niem

technik pojazdów samochodowych – ang/niem

mechanik pojazdów samochodowych - ang

mechanik pojazdów samochodowych - niem

mechanik pojazdów samochodowych - niem

elektromechanik pojazdów samochodowych – ang lub niem

elektromechanik pojazdów samochodowych - ang

technik mechanik – ang/niem



Katarzyna Gientkowska
Doradca zawodowy

Zespół Szkół Nr 20

tel. 71 798 68 96 w.130
szoklo6@tlen.pl

Poniedziałek 12.30 – 15.30
Czwartek 8.00 – 11.00

Piątek 12.30 – 14.30

mailto:szoklo6@tlen.pl


Na stronie:

www.edu.wroclaw.pl

– zostanie umieszczona oferta edukacyjna szkół 

ponadpodstawowych,

– kandydat będzie logować się też do systemu 

elektronicznej rekrutacji i generować wniosek o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

http://www.edu.wroclaw.pl/

