
 

 REKRUTACJA DO SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH  
I PONADGIMNAZJALNYCH  

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Lubinie 

mgr Zbigniew Łamiński 



Typy szkół 

Absolwenci gimnazjum  

 

• trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego  

• czteroletniego 
technikum  

• branżowej szkoły I 
stopnia prowadzonej 
dla absolwentów 
dotychczasowego 
gimnazjum  

• Absolwenci szkoły 
podstawowej  

 

• czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego  

• pięcioletniego 
technikum  

• branżowej szkoły I 
stopnia prowadzonej 
dla absolwentów szkoły 
podstawowej  



Rekrutacja 

• Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębnie 
postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów 
gimnazjum i odrębnie dla absolwentów szkoły 
podstawowej.  

• Postępowania mają takie same ustawowe 
kryteria rekrutacyjne, ale inny sposób 
przeliczania na punkty wyników egzaminu 
gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z 
uwagi na odrębny zakres tych egzaminów.  



KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM 
  

Maksymalna liczba 
punktów   

Punkty za świadectwo      100 pkt   

aktywność na rzecz innych ludzi   3 pkt 

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem   7 pkt 

szczególne osiągnięcia  18 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 

Punkty za egzamin gimnazjalny   100 pkt 

wynik z języka polskiego   100 % x 0.2 = 20 pkt 

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie   100 % x 0.2 = 20 pkt 

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

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

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



KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

 

Maksymalna liczba punktów  

Punkty za świadectwo   100 pkt 

aktywność na rzecz innych ludzi   3 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 
wyróżnieniem   

7 pkt 

szczególne osiągnięcia   18 pkt 

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)   18 pkt 

ocena z matematyki (za ocenę celująca)   18 pkt 

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)   18 pkt 

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)   18 pkt 

Punkty za egzamin ósmoklasisty   100 pkt 

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   



Skala punktów 

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 



TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  
 

W TERMINIE GŁÓWNYM   

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)  
– godz. 9:00  

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek)  
– godz. 9:00  

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa)  
– godz. 9:00   

W TERMINIE DODATKOWYM   

1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00  

2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00  

3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00   

 



Ogłoszenie wyników 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu 
ósmoklasisty  14 czerwca 2019 r.   

• Termin przekazania szkołom wyników i 
zaświadczeń  14 czerwca 2019 r.   

• Termin wydania zaświadczeń oraz informacji 
zdającym  21 czerwca 2019 r.   

 



Terminy egzaminu gimnazjalnego 

1. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA  

• – 10 kwietnia 2019 r. (środa)  

• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00  

• z zakresu języka polskiego – godz. 11:00  

2. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA  

• – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)  

• z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00  

• z zakresu matematyki – godz. 11:00  

3. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY  

• – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)  

• na poziomie podstawowym – godz. 9:00  

• na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00   

 



Ogłoszenie wyników 

 

• Termin ogłoszenia wyników egzaminu 
gimnazjalnego  14 czerwca 2019 r.   

• Termin przekazania szkołom wyników i 
zaświadczeń  14 czerwca 2019 r.   

• Termin wydania zaświadczeń oraz informacji 
zdającym  21 czerwca 2019 r.   

 



Terminy postępowania rekrutacyjnego 

Zarządzenie Nr 2/2019 r. Dolnośląskiego Kuratora 
oświaty we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2019 r.  
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok 
szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego 
gimnazjum do klas I publicznych dotychczasowych 
trzyletnich liceów ogólnokształcących, 
dotychczasowych czteroletnich techników i trzyletnich 
branżowych szkól I stopnia. 

 

 



Terminy postępowania rekrutacyjnego 

Zarządzenie Nr 3/2019 r. Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty we Wrocławiu z dnia  
4 stycznia 2019 r.  
w sprawie terminów przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego i postepowania 
uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla 
absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej 
do: klas I publicznych czteroletnich liceów 
ogólnokształcących, pięcioletnich techników, 
trzyletnich branżowych szkól I stopnia /…/. 

 



Rodzaj czynności SP 8 Gim. 3 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

 

od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 
świadectwo ukończenia  

szkoły podstawowej 
oraz o zaświadczenie o 
szczegółowych 
wynikach egzaminu 
ósmoklasisty 

gimnazjum oraz 
zaświadczenie o 
wynikach egzaminu 
gimnazjalnego 

od 21 do 25 czerwca 2019 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 

 

16 lipca 2019 r. 

4. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badanie lekarskie 
kandydatowi z listy kandydatów 
zakwalifikowanych, który dokonał wyboru 
kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, 
w przypadku złożenia przez kandydata 
oświadczenia , o wyborze tej szkoły. 

 

 

od 16 do 18 lipca 2019 r. 



Rodzaj czynności SP 8 Gim. 3 

5. Potwierdzenie przez 
rodzica kandydata albo 
kandydata pełnoletniego 
woli podjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej oraz 
oryginału zaświadczenia o 
szczegółowych wynikach 
egzaminu ósmoklasisty 

gimnazjum i oryginału 
zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego 

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o 
przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu 

od 16 do 24 lipca 2019 r. 

6. Podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych 

 

25 lipca 2019 r. 



Adres strony internetowej 

 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl 



Strona internetowa 



Absolwenci 2019 r. - ogółem 

Gmina SP -8 G - 3 

   Lubin - miasto 832 723 

   Lubin - gmina 103 61 

   Ścinawa 94 83 

   Rudna 66 66 

   Razem 1095 933 



Nabór 

 

Oferta szkół  

Powiatu lubińskiego 



I Liceum Ogólnokształcące  
im. Mikołaja Kopernika w Lubinie 

profil Klasa po SP 8 Klasa po G 3 Przedmioty pkt. 

matematyczno-fizyczna 30 ucz.  

30 ucz. 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, fizyka 

matematyczno-fizyczna 30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, fizyka 

 

humanistyczno-językowa 30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, historia 

 

biologiczno-chemiczna 30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, matematyka,  
biologia, chemia 

 

matematyczno- biologiczno/ 
geograficzna 

30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, biologia/ 
geografia 

 



II Liceum Ogólnokształcące 

w Lubinie 
profil Klasa po SP 8 Klasa po G 3 Przedmioty 

punktowane 

matematyczno-fizyczna 30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, matematyka, 
 j. obcy, fizyka, 
 

matematyczno-geograficzna 30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, matematyka,  
j. obcy, geografia 

 

biologiczno-chemiczna 30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, matematyka,  
j. obcy, biologia, 
chemia 

językowa 30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, matematyka, 
 j. obcy, historia 

 

prawno-humanistyczna 30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, matematyka, 
 j. obcy, historia 



III Liceum Ogólnokształcące 

w Lubinie 
Profil Klasa po SP 8 Klasa po G 3 Przedmioty pkt. 

 

matematyczno-
przyrodnicza 

 

30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, biologia 

 

mundurowa 

 

26 ucz. 26 ucz. j. polski, j. obcy, 
matematyka, WOS 

 

językowo – medialna 

 

30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, WOS 



Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie 

Profil Klasa po SP-8 Klasa po G-3 Przedmioty pkt. 

 

humanistyczno-prawna 

 

 

30 ucz. 
 

30 ucz. 
j.polski, j.obcy, 
matematyka, historia 

 

biologiczno-chemiczna 

 

 

30 ucz. 
 

30 ucz. 
j. polski, j. obcy, 
matematyka, biologia, 
chemia 

 

matematyczno-
geograficzna 

 

 

30 ucz. 
 

30 ucz. 
j. polski, j. obcy, 
matematyka, 
geografia 



Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 

SMS Zagłębie Lubin 

a. piłka ręczna dziewcząt i chłopców,  

b. piłka nożna chłopców,  

c. sporty indywidualne 
Do SMS klas I o profilu piłka ręczna chłopcy i dziewczęta 
rocznik 2003 i 2004. 

Terminy naboru: 

• 23.03.19 sobota godzina 09.30 hala K.E.N 17b 

• 06.04.19 sobota godzina 13.00 hala K.E.N 17b 

• 11.05.19 sobota godzina 13.00 hala K.E.N 17b 

 



Technikum Nr 1  
im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie 

zawód Klasa po SP-8 Klasa po G-3 Przedmioty pkt. 

- technik górnictw 
podziemnego 

30 ucz. 30 ucz. 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, geografia 

- technik elektryk 30 ucz. 30 ucz. j. polski, j. obcy, 
matematyka, fizyka 

- technik mechanik 30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, fizyka 

-- technik informatyk 30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, fizyka 

- technik mechatronik 30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, fizyka 

- technik pojazdów 
samochodowych 

30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, fizyka 



Technikum Nr 2 

w Lubinie 
Zawód Klasa po SP-8 Klasa po G-3 Przedmioty pkt. 

technik ekonomista 30 ucz. 
 

30 ucz. j. polski, matematyka, 
j. obcy, geografia 

technik logistyk 30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, matematyka, 
j. obcy, geografia 

technik hotelarstwa 30 ucz. 
 

30 ucz. j. polski, matematyka, 
j. obcy, geografia 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, matematyka, 
j. obcy, chemia 

technik grafiki i poligrafiki 
cyfrowej 

30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, matematyka, 
j. obcy, informatyka 

technik organizacji 
turystyki 

30 ucz. 30 ucz. 
 

j. polski, matematyka, 
j. obcy, geografia 

 

 



Technikum  
im. Władysława Stanisława Reymonta w Lubinie 

Zawód Klasa po SP-8 Klasa po G-3 Przedmioty pkt. 

 

technik optyk 

 

 

25 ucz. 
 

25 ucz. 
j. polski, j. obcy, 
matematyka. fizyka 

 

technik ortopeda 

 

 

25 ucz. 
 

25 ucz, 
j. polski, j.  obcy, 
matematyka. biologia 



Technikum TEB Edukacja  
w Lubinie 

zawód Klasa po SP-8 Klasa po G-3 czesne 

 

technik informatyk i E-SPORT – 
klasa patronacka MSI 

25 ucz.  

25 ucz. 
 

60 PLN 

 

technik fotografii i multimediów 
- klasa patronacka Canon 

25 ucz. 
 

25 ucz. 
 

60 PLN 

 

technik usług fryzjerskich - klasa 
patronacka Schwarzkopf 
Professional 

25 ucz. 
 

25 ucz. 
 

60 PLN 

 

technik organizacji reklamy - 
grafika i media społecznościowe 

 

25 ucz. 
 

25 ucz. 
 

0 PLN 



Technikum MCKK  
w Lubinie 

Zawód Klasa po SP-8 Klasa po G-3 Przedmioty pkt. 

 

Technik górnictwa 
podziemnego 

 

30 ucz. 30 ucz. j.polski. matematyka, 
fizyka, geografia 

 

Technik elektryk 

 

30 ucz. 30 ucz. j.polski, matematyka, 
fizya, geografia 



Technikum w Rudnej 

Zawód Klasa po SP-8 Klasa po G-3 Przedmioty pkt. 

 

Technik agrobiznesu 

 

 

20 ucz 
 

20 ucz. 
j.polski, 
matematyka, 
biologia, 
informatyka 

 

Technik architektury 
krajobrazu 

 

 

20 ucz. 
 

20 ucz. 
j.polski, 
matematyka, 
biologia, 
informatyka 



Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1  
w Lubinie 

zawód Klasa po SP-8 Klasa po G-3 Przedmioty pkt. 

górnik eksploatacji podziemnej 
 

15 ucz. 15 ucz. 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, technika 

elektryk 15 ucz. 
 

15 ucz. 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, technika 

ślusarz  15 ucz. 
 

15 ucz. 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, technika 

mechanik pojazdów 
samochodowych  

15 ucz. 
 

15 ucz. 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, technika 

operator obrabiarek 
skrawających  

15 ucz. 
 

15 ucz. 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, technika 

mechatronik  15 ucz. 
 

15 ucz. 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, technika 

oddział wielozawodowy  30 ucz. 
 

30 ucz. 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, technika 



Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2  
w Lubinie 

Zawód Klasa po SP-8 Klasa po G-3 Przedmioty pkt. 

 

kucharz 
/integracyjna/ 

 

20 ucz. 20 ucz. j. polski, j. obcy, 
matematyka. chemia 

 

magazynier logistyk 

 

30 ucz. - j. polski, j. obcy, 
matematyka. 
geografia 



Branżowa Szkołą I Stopnia  
w Rudnej 

Zawód Klasa po SP-8 Klasa po G-3 Przedmioty pkt. 

Kucharz 

 

20 ucz. 20 ucz. j.polski, 
matematyka, 
geografia, 
informatyka 

Rolnik 

 

20 ucz. 20 ucz. j.polski, 
matematyka, 
biologia, 
informatyka 



Branżowa Szkoła MCKK  
w Lubinie 

Zawód Klasa po SP-8 Klasa po G-3 Przedmioty pkt. 

 

kierowca – mechanik 

 

30 ucz. 30 ucz. j.polski, matematyka, 
geografia, fizyka 

 

elektryk 

 

30 ucz. 30 ucz. j.polski, matematyka, 
geografia, fizyka 

 

górnik eksploatacji 
podziemnej 

30 ucz. 30 ucz. j.polski, matematyka, 
geografia, fizyka 



Liczba miejsc 

Typ szkoły SP-8 % G 3 % 
 

liceum 
ogólnokształcące 

 

560 
 

38,1 
 

560 
 

38,9 

 

technikum 
610 41,5 610 42,4 

 

branżowa szkoła  
I stopnia 

 

300 
 

20,4 
 

270 
 

18,7 

 

Razem 
 

1470 
 

100 
 

1440 
 

100 



Powodzenia !!!!! 


