
Rekrutacja  
do szkół ponadgimnazjalnych i 

ponadpodstawowych 



 

 INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ  

LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (dla młodzieży),  

TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA  

NA ROK SZKOLNY 2019/2020  

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Gimnazjaliści i Uczniowie ósmej klasy szkół 

podstawowych  

 

Miasto Lublin w prowadzonych przez siebie liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 

technikach i branżowych szkołach I stopnia przygotowuje 

na rok szkolny 2019/2020 około 10 500 miejsc w klasach pierwszych dla absolwentów 

szkół podstawowych i gimnazjów.  

Oferta rekrutacyjna określająca liczbę i specyfikę oddziałów oraz liczbę miejsc w 

oddziałach w poszczególnych szkołach dostępna jest na stronach www:  
Oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących  

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-liceow-ogolnoksztalcacych,349,1082,1.html  

Oferta edukacyjna szkół zawodowych  

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych,351,1082,1.html  



 

 W roku szkolnym 2019/2020 miasto Lublin przygotowało miejsca dla 

absolwentów w 50 szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w 

tym w 24 liceach ogólnokształcących, 15 technikach, 11 branżowych szkołach 

I stopnia .  

 Informacje o wszystkich szkołach biorących udział w rekrutacji 

elektronicznej dostępne są dla kandydatów na stronie www:  

 lubelszczyzna.edu.com.pl  



Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzana 

jest odrębnie dla absolwentów gimnazjów 

i dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.   

 

 
Absolwenci gimnazjów mogą ubiegać się o przyjęcie do:  

1) trzyletnich liceów ogólnokształcących,  

2) czteroletnich techników,  

3) trzyletnich branżowych szkół I stopnia.  

 

Absolwenci ósmej klasy szkół podstawowych mogą ubiegać się o przyjęcie do:  

1) czteroletnich liceów ogólnokształcących,  

2) pięcioletnich techników,  

3) trzyletnich branżowych szkół I stopnia.  



lubelszczyzna.edu.com.pl 

Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin odbędzie się  

z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego i rozpocznie 

się od 8 kwietnia 2019 r. na stronie:   



Na początku kandydat wybiera odpowiednią ofertę przeznaczoną albo 

dla absolwentów Gimnazjów albo dla absolwentów szkoły podstawowej  





Jak wypełnić i złożyć wniosek rekrutacyjny?  

We wniosku rekrutacyjnym można wskazać maksymalnie 6 szkół: liceów 

ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia dostępnych w 

ofercie rekrutacyjnej, a w nich dowolną liczbę oddziałów klasy I.  

 

Wniosek rekrutacyjny wypełniony przez ucznia  i zapisany w systemie rekrutacyjnym 

będzie wydrukowany i przekazany uczniowi. Podpisany przez kandydata oraz 

rodziców lub prawnych opiekunów musi zostać złożony w szkole pierwszego 

wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu 

na liście wyborów.  

Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest 

równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych 

przez kandydata, wymienionych we wniosku.  



W jaki sposób działa system rekrutacyjny ?   

 W rekrutacji ważna jest przede wszystkim liczba punktów, jakie kandydat uzyskał z 

przeliczenia wyników egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz ocen 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i osiągnięć wymienionych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum lub świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.  

 

Kandydat mający więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed 

kandydatem o mniejszej liczbie punktów nawet wtedy, gdy oddział rekrutacyjny 

pierwszy kandydat wskazał jako drugą lub kolejną preferencję, a drugi kandydat ten 

sam oddział rekrutacyjny wybrał jako pierwszą preferencję na liście wyborów we 

wniosku rekrutacyjnym. 

 

System rekrutacyjny weryfikuje, czy punkty, jakimi kandydat dysponuje, pozwalają na 

jego zakwalifikowanie do oddziałów rekrutacyjnych wymienionych we wniosku, 

zgodnie z kolejnością na liście wyborów. Jeżeli liczba punktów jest wystarczająca, 

weryfikacja zostaje zakończona i system nie sprawdza dalej, czy kandydat zostałby 

zakwalifikowany do oddziałów rekrutacyjnych wymienionych na niższych pozycjach na 

liście wyborów.  

Jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do 

jednego oddziału/grupy rekrutacyjnej.   



Szczególne przypadki 

Gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału/grupy 

rekrutacyjnej mają taką samą liczbę punktów, uwzględnia się dodatkowe 

kryteria określone ustawowo:  

 

 problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku 

kształcenia, 

 wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),  

 niepełnosprawność kandydata,  

 niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców,  

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

 objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 

Spełnianie ww. kryteriów potwierdza się odpowiednimi dokumentami.  



Sposób przeliczania ocen i osiągnięć na punkty rekrutacyjne 

przedstawiony jest na załączonej poniżej tabeli MEN 



 Harmonogram działań 

Składanie wniosków o przyjęcie  
Uczniowie wypełniają wniosek w systemie, mogą wybrać co najwyżej 6 szkół prowadzonych przez 
miasto Lublin, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów w szkołach kandydaci 
układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.  
Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.   
od 8 kwietnia do 15 maja do godz. 14.00   

Zmiana wyboru szkoły/oddziału  
Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W tym celu należy udać się do 
szkoły pierwszego wyboru i zrezygnować w formie pisemnej ze złożonego wcześniej wniosku, 
następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” 
wniosek i złożyć go w szkole pierwszego wyboru. 
od 14 czerwca od godz. 10.00 do 17 czerwca do godz. 15.00   

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
Komisje rekrutacyjne publikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
do przyjęcia.  
4 lipca godz. 10.00   



Potwierdzanie woli przyjęcia  
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani 
poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o 
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnym oraz zaświadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 
(dotyczy techników i szkół branżowych).  
od 4 lipca od godz. 10.00 do 8 lipca do godz. 14.00 
 
Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie 
kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły. 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  
Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych (oraz list wolnych miejsc) .  
12 lipca godz. 12.00   



W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w elektronicznym 
systemie.  
Wniosek o przyjęcie kandydaci składają bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole 
dysponującej wolnymi miejscami. Do wniosku o przyjęcie dołącza się dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym.  
od 12 lipca do 26 lipca z uwzględnieniem postępowania odwoławczego   
 
Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych 
16 sierpnia godz. 15.00   
 
Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych.  
29 sierpnia godz. 15.00   

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
(bez użycia elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji)   



Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują skierowanie na 
badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  
- uczniowie szkół prowadzonych przez miasto Lublin w macierzystej szkole  
 
Kandydaci, otrzymują skierowanie na badanie po wydrukowaniu wniosku rekrutacyjnego 
w terminie:  
od 8 kwietnia do 5 lipca   



Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 

w tym terminy składania dokumentów, określają zarządzenia Lubelskiego 

Kuratora Oświaty nr 5/2019 z 28 stycznia 2019 r., które dostępne są na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

Zasady rekrutacji, sposób przeliczania na punkty wyników egzaminów i ocen 

umieszczonych na świadectwie oraz wykaz dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów rekrutacyjnych wyszczególnione są :  

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r dla 

absolwentów Szkół Podstawowych  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000610  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r dla 

absolwentów Gimnazjów  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000586  


