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Szanowny Panie Ministrze,  
 
rozwiązania systemowe w edukacji zapewniają każdemu uczniowi (bez wyjątku) 

bezpłatną realizację obowiązku nauki w szkole, znajdującej się w sieci szkół 

publicznych.1  

Należy podkreślić, że przyjęte rozwiązania kształtują definicję „zasady 

powszechnej dostępności publicznych przedszkoli, szkół i placówek”, jako 

podstawę do ubiegania się o przyjęcie do wybranego przedszkola, szkoły albo 

placówki na równych, przejrzystych i możliwych do spełnienia warunkach, lecz 

bez gwarancji, że osoba zainteresowana zostanie przyjęta do wybranej 

jednostki (o ile nie jest to szkoła podstawowa z wyznaczonym obwodem).  

W tym celu, zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy rada powiatu ustala plan sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz sieć szkół ponadgimnazjalnych  

i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w szkołach 

ponadpodstawowych do czasu ich wygaśnięcia, tak aby umożliwić młodzieży 

zamieszkującej na obszarze powiatu, realizację obowiązku nauki2 

Ustalenie planu sieci ww. publicznych szkół, następuje po uzyskaniu 

pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z ww. warunkiem. 

Zatem, nadrzędnym obowiązkiem każdego powiatu jest realizacja potrzeb 

edukacyjnych młodzieży zamieszkałej na terenie danego powiatu na zasadzie 

powszechnej dostępności. 

                                            
1
 art. 39 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. 

zm.) 
2
 Art. 308 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) 
 



 

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów 

gimnazjum oraz ośmioletniej szkoły podstawowej będzie przeprowadzane 

odrębnie dla kandydatów będących absolwentami: 

1) dotychczasowego gimnazjum; 

2) ośmioletniej szkoły podstawowej.  

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych 

są określone w odpowiednio w art. 20f ustawy o systemie oświaty (obowiązuje 

na mocy art. 151 ust. 4; art. 157 ust. 4; art. 167 ust. 3 ustawy – Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe) i art. 134 ustawy Prawo oświatowe. 

Zasady postępowania rekrutacyjnego zostały przedstawione opinii publicznej w 

2017 r.: 

1. Dnia 21 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie3 Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–

2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 

technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 

absolwentami dotychczasowego gimnazjum. 

2. Dnia 22 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie4 Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół  

i placówek.  

Reasumując, zasadniczym warunkiem przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej 

/ponadpodstawowej jest posiadanie przez kandydata świadectwa ukończenia 

gimnazjum/szkoły podstawowej, a w przypadku kandydatów do szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe także posiadanie zaświadczenia 

lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu. Jeżeli kandydatów spełniających ww. 

wymóg jest więcej niż wolnych miejsc w szkole, dyrektor szkoły, uwzględniając 

ustawowe kryteria, przeprowadza postępowanie rekrutacyjne. 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

                                            
3
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 
szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 
dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 poz. 586) 
4
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 poz. 610) 



 

 

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej 

oceny z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły; 

3) świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum/szkoły podstawowej. 

 

Jednocześnie należy podkreślić, że absolwenci dotychczasowego gimnazjum  

i ośmioletniej szkoły podstawowej nie będą rywalizować w rekrutacji do szkół,  

o te same miejsca, ponieważ każda z tych grup będzie ubiegać się o przyjęcie 

na wolne miejsce w szkole przewidziane tylko dla absolwenta konkretnego typu 

szkoły.  

W rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 szkoły ponadgimnazjalne,  

w szczególności te najczęściej wybierane przez absolwentów gimnazjów, 

przyjęły porównywalną liczbę uczniów jak w latach 2014/2015 - 2016/2017.  

Te same szkoły na rok szkolny 2019/2020 planują zorganizować porównywalną 

liczbę miejsc osobno dla absolwentów gimnazjów i osobno dla absolwentów 

ośmioletniej szkoły podstawowej, co oznacza, że przygotowują się do przyjęcia 

większej liczby kandydatów.  

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej nie posiada 

kompetencji do ustalania „profili w klasach licealnych, technikach, czy szkołach 

branżowych”. Za ofertę szkoły odpowiada dyrektor szkoły i organ prowadzący. 

Dyrektor wraz z radą pedagogiczną, biorąc pod uwagę kwalifikacje kadry 

pedagogicznej, czynniki środowiskowe, w tym infrastrukturę gospodarczą 

terenu, na którym znajduje się szkoła, w porozumieniu z organem 

prowadzącym ustalają kierunki i profile kształcenia w danej szkole. 

 
Z wyrazami szacunku 
 
 
 
 

 

Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Maciej Kopeć 

Podsekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 
 


