Rozpoczął się nowy rok kalendarzowy , kończy się pierwszy semestr roku szkolnego
2018/2019 a już trwają przygotowania do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.
O przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się
pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy
gimnazjum.
Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą
zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum
lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.
Absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum
ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Czy są już znane zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020?
Tak, ponieważ kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół
ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. Na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące
kryteria:
•wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
•oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka
polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych
przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
•świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
•szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
lub gimnazjum.

Czy absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum będą
rywalizowali ze sobą w postępowaniu rekrutacyjnym o te same
miejsca?
Postępowanie rekrutacyjne do liceów ogólnokształcących, techników i szkół
branżowych na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzone odrębnie dla
absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum. Oznacza to, że
uczniowie, którzy ukończą VIII klasę szkoły podstawowej i III klasę gimnazjum nie
będą rywalizowali o te same miejsca. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko
dla absolwenta konkretnej szkoły.

Czy szkoły przygotowują się już do przyjęcia uczniów po szkole
podstawowej i gimnazjum?
Tak. Z danych przekazanych przez kuratoria oświaty wynika, że w rekrutacji na rok
szkolny 2017/2018 szkoły ponadgimnazjalne (w szczególności te najpopularniejsze)
przyjęły zbliżoną liczbę uczniów jak w latach 2014/2015–2016/2017. Te same szkoły
na rok szkolny 2019/2020 planują przygotować porównywalną liczbę miejsc zarówno
dla absolwentów gimnazjów, jak i ośmioletniej szkoły podstawowej. Oznacza to, że
przygotowują się do przyjęcia łącznie większej liczby kandydatów.

źródło : http://www.men.gov.pl/rekutacja

Na jaką szkołę się zdecydować aby nie żałować wyboru ? To indywidualna i bardzo
ważna decyzja ale przy wsparciu Rodziców, wybierając spokojnie i rozważnie na
pewno uda się „trafić”.
Zachęcamy do wizyty w naszej szkole – w każdym dogodnym dla Was terminie !
Można skorzystać z Dnia Otwartego ( dokładne informacje zamieszczane będą na
naszej stronie) . Sprawdzajcie, zwiedzajcie, pytajcie !!!
Jeżeli wybierasz technikum :
będąc absolwentem gimnazjum - nauka w technikum będzie trwać cztery lata.
będąc absolwentem szkoły podstawowej - nauka w technikum potrwa pięć lat.
1.

zdobywasz wiedzę na temat wybranego przez siebie zawodu oraz wiedzę
ogólną z innych przedmiotów,

2.

z przedmiotów zawodowych zdajesz egzaminy na kwalifikacje zawodowe
-z

3.

pozostałych przedmiotów - maturę,

po uzyskaniu średniego wykształcenia, zdaniu egzaminów na kwalifikacje

zawodowe masz uprawnienia do wykonywania wyuczonego zawodu i tytuł
zawodowy, a po zdaniu matury możliwość studiowania.
Po ukończeniu technikum możesz więc:
*kontynuować naukę na studiach
lub
* podjąć pracę .

Jeżeli wybierasz branżową szkołę I stopnia ( dawna szkoła zawodowa) :
W tym przypadku niezależnie od tego, czy ukończone zostało gimnazjum, czy
szkoła podstawowa -nauka w branżowej szkole I stopnia potrwa trzy lata.
1. uczysz się zawodu, który chcesz wykonywać ,
2. uwaga skupiona jest przede wszystkim na nauce zawodu, zarówno w teorii,
jak i w praktyce. Oznacza to, że jest w programie nauki jest zdecydowanie
mniej godzin polskiego, geografii czy biologii niż w innych szkołach,
3. nauka w tej szkole nie kończy się egzaminem, który potwierdzi odpowiednie
kwalifikacje do pracy w wybranym zawodzie,
4. po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia można podjąć naukę w dwuletniej
szkole branżowej II stopnia, która kończy się maturą. Umożliwi to podjęcie
studiów.
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia możesz więc:
*kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia (a po uzyskaniu matury – na
studiach)
lub
* podjąć pracę .

