Do UCZNIÓW 8 klas i RODZICÓW:

informacje i ćwiczenia przygotowujące ósmoklasistów do rekrutacji
2020/2021
Typy szkół, spośród których możecie wybierać i układać własną listę rekrutacyjną:
1) Liceum ogólnokształcące (tzw. ogólniaki) - szkoła średnia ogólna, czas nauki - 4 lata, po I klasie
kształcenie zgodnie z wybranym ,,profilem" (rozszerzony program przedmiotów ogólnokształcących,
np hist-wos, mat-geog, mat-fiz, mat-inf, mat-chem, mat-biol, itp.).
Możliwość zdawania matury (egzamin dojrzałości). Bez nauki zawodu!
2) Technikum - szkoła średnia zawodowa - czas nauki 5 lat, nauka przedmiotów ogólnokształcących
+ przedmiotów zawodowych, obowiązkowe praktyki zawodowe w zakładach pracy. Możliwość
zdawania matury oraz egzaminów potwierdzających uprawnienia do wykonywania wybranego zawodu.
Kompetencje zawodowe!
3) Szkoła Branżowa I stopnia - szkoła zawodowa przygotowująca do wykonywania zawodu, czas
nauki 3 lata. Przedmioty ogólne, przedmioty zawodowe, dyplom z umiejętności zawodowych. Brak
możliwości zdawania matury bezpośrednio - nie jest to szkoła średnia!

ZASADY REKRUTACJI (zakładając, że będą obowiązywały te podane w
bieżącym roku szkolnym):
1. Można wybrać dowolną liczbę i typ szkół, z dowolną liczbą oddziałów (klas)
2. Listę trzeba ułożyć według własnych upodobań i wyborów, od najbardziej do najmniej
preferowanych - zarówno szkół, jak i klas w nich.
3. Układając listę preferencji warto wziąć pod uwagę takie kryteria jak: profil / zawód (rozszerzone
przedmioty), położenie szkoły - odległość od miejsca zamieszkania, czas dojazdu w obie strony, zajęcia
dodatkowe, języki obce. I inne, ważne dla ucznia.
4. Ważne kryterium - stopień trudności dostania się do szkoły (można sprawdzić punkty z poprzednich
lat), a także gotowość ucznia do sprostania ambicjom szkoły, rywalizacji między uczniami, możliwości
utrzymania się w danej szkole przez parę lat.
LISTA POWINNA BYĆ ZRÓŻNICOWANA POD WZGLĘDEM STOPNIA TRUDNOŚCI DOSTĘPU DO
POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ!
Mogą na niej być tzw. ,,szkoły marzeń", ale i takie, do których z dużym prawdopodobieństwem uczeń
się dostanie.
5. O przyjęciu do szkoły i oddziału w niej decydują punkty pochodzące ze świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej oraz z egzaminu ósmoklasisty, o ile uczeń do tego egzaminu przystąpił.

Świadectwo:
1) średnia ocen brana pod uwagę to minimum 4,75 i wzorowa lub bdb ocena z zachowania,
czyli świadectwo z wyróżnieniem = 7 punktów
2) działalność na rzecz innych = 3 punkty
3) olimpiady, konkursy, zawody - artystyczne, przedmiotowe, sportowe - zależnie od
zajętych wysokich miejsc - maksymalnie 18 punktów
4) oceny z czterech przedmiotów obowiązkowych:
j. polski - zawsze
matematyka - zawsze
1 przedmiot - wybrany przez ucznia (np historia)
2 przedmiot - wybrany prze ucznia ( np wos)
(za ocenę 6- 18 pkt, 5 – 17 pkt, 4 – 14 pkt., 3 – 8 pkt, 2 – 2 pkt.)

Czasem może być brana ocena z j.obcego, jeżeli uczeń wybiera program
rozszerzony z tego języka.

Optymalnie (i maksymalnie) ze świadectwa możemy otrzymać 100 punktów.
Za egzamin ósmoklasisty również możemy uzyskać 100 punktów (?)
Jeżeli zdawaliśmy sprawdziany dodatkowe: predyspozycji językowych do klas wstępnych w
liceach, kompetencji do klas dwujęzycznych, uzdolnień artystycznych, sportowych,
matematycznych - suma naszych punktów może być podwyższona o te wyniki.

Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Proszę, żebyście dobrze przemyśleli skład swojej listy rekrutacyjnej, bo od tego zależy, do
której szkoły i kiedy się dostaniecie. Zanim zaczniecie logować się do systemu, przygotujcie
listę na brudno. Dokładnie i uważnie wypełnijcie wniosek rekrutacyjny. Postępujcie zgodnie z
harmonogramem rekrutacji, zwracając uwagę na kolejne daty i terminy.
Sprawdzajcie, proszę, aktualności na stronie Biura Edukacji - edukacja.warszawa.pl (w
zakładce Rekrutacja po szkole podstawowej). Jest tam tegoroczny plan naboru do
szkół, harmonogram oraz wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych.
Wszelkie zmiany bieżące też się tam znajdą.
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