
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 
ANNA ZALEWSKA 

Warszawa, 18 maja 2018 r. 

Szallowlli Rodzice t Opiekullowie UC'{jliów klas VII sZkoły poc/stawowej 

oraz klas II gimlla?itl1n, 

wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi 

i zrozwnialymi pytaniami oraz wątpliwościatni . Jednym z nich jest organizacja 

nabo1U na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół 

ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 

8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej ldasy gimnazjum. 

Pragnę przypomnieć, że postępowania rekrutacyjne dla tych 

dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według 

odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Jednocześnie podkreślam, 

że absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie będą rywalizowali ze sobą 

o te same miejsca. Będą oni ubiegać si.;; o przyjęcie do innych typów szkół. 

Uczniowie kończący VIII ldasę szkoły podstawowej mogą zostać 

przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, S-letniego technikum lub 

3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej ldasy 

gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 

4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Pragnę 

podkreślić, że obie te grupy będą realizowały odrębne programy nauczania. 

Szkoły i samorządy przygotowują się do przyjęcia od 1 września 2019 r. 

większej liczby kandydatów. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez 

rvIinisterstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje 

istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby 

sal lekcyjnych. 



Przypomnę również, że postępowanie rektutacYJne będzie obejmowalo 

m.in. następujące kryteria: 

• wynilci egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego, 

• oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) 

z języka polslciego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekmtację, 

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gtmnazJum 

z wyróżnieniem, 

• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej albo gimnazjum. 

W przypadku dodatkowych wątpliwości do Państwa dyspozycji 

pozostają dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty. Od 1 września br. we wszys t1cich 

kuratoriach zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne, w których 

rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz ldas II gimnazjum 

uzyskają informacje dotyczące postępowania rekmtacyjnego na rok szkolny 

2019/2020. Ponadto od początku września 2018 1". pytania związane z naborem 

będzie można lcierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl. 

Ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje 

po stronie samorządów. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii 

kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklamje pełne wsparcie 

i gotowość współpracy z samorządami. 

Zapewniam, że szkoły będą przygotowane na przyjęcie uczniów w roku 

szkolnym 2019/2020. Mam nadzieję, że ich oferta edukacyjna spełni 

oczelciwania zarówno absolwentów szkół podstawowych, jal, i gimnazjów. 

Z wyrazami szacunku 


