
Egzamin ósmoklasisty  

maj 2021 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Poznaniu 



Podstawa prawna 
 art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327)  

 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1361)  

 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  
i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)  

 

 § 11kya i § 11kzg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.) 

 

 Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowy w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   



Terminy 

Język polski 

• 25 maja 2021 - wtorek 

• Godz. 9.00-11.00 /- uczniowie z opiniami do g.12.00 

Matematyka 

• 26 maja 2021 - środa 

• Godz. 9.00 – 10.40 /- uczniowie z opiniami do g.11.30 

Język obcy 

• 27 maja 2021 - czwartek 

• Godz. 9.00 – 10.30/- uczniowie z opiniami do g.11.15 



Terminy wyników 

Ogłoszenie 
wyników 

 

• 02 lipca  

Przekazanie 
szkołom 
wyników, 
zaświadczeń, 
informacji 

 

• Do 08 lipca 

Wydawanie 
zdającym 
zaświadczeń  
oraz informacji  

 

• 09 lipca  



Ważne! 

 Do 11 maja 2021 dyrektor na wniosek rodziców 

informuje OKE  

o zmianie wyboru j. obcego  

przez laureata woj. konkursu przedmiotowego  

lub finalistę/laureata olimpiady ogólnopolskiej  

–jeśli tytuł ten uzyskał z innego j. obcego  

niż zadeklarował we wrześniu! 



Przybory 

Do pisania 

• Długopis z czarnym tuszem 

Matematyka 

• Przezroczysta linijka 

• Długopis z czarnym tuszem 

Inne 

• Legitymacja 

• Chusteczki higieniczne 

• Mała woda mineralna w przezroczystej butelce 

 



Przygotowania w szkole 

Powtórki  
na lekcjach 

Egzamin próbny 
Konsultacje 

stacjonarne/online 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

Stałe zajęcia  
Klubu Ortograffiti 

Pogadanki-
wspieranki 

Pomoc w wyborze 
ścieżki edukacyjnej 

Konsultacje 
indywidualne 



REKRUTACJA DO SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH 

Każdy uczeń  
ma prawo wyboru  

do 6 szkół  
oraz  

dowolnej liczby oddziałów  
w tych szkołach!  



Nabór do szkół ponadpodstawowych  
w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się wspólnie  
z Powiatem Poznańskim. 
/rekrutacja podstawowa oraz rekrutacja uzupełniająca/  

Oznacza to, że kandydat zainteresowany szkołami 
z Poznania oraz Powiatu Poznańskiego wskazuje  
je na JEDNYM WNIOSKU !!! 



Możesz wybrać: 

4-letnie liceum 
ogólnokształcące 

 

5-letnie 
technikum 

 

3-letnia szkoła 
branżowa 
 I stopnia 

 



Jak wybrać szkołę i klasę? 
  Wejdź na stronę szkoły w zakładkę „Szkoła-Doradztwo zawodowe”  

– tam znajdziesz linki do ciekawych materiałów, które pomogą: 

 

1. znaleźć wymarzony zawód; 

2. przeliczyć punkty potrzebne do wymarzonej szkoły; 

3. znaleźć progi punktowe do szkół; 

4. znaleźć uprawnienia związane z udziałem w olimpiadach 
przedmiotowych, zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych; 

5. zapoznać się ze schematem szkolnictwa w Polsce: 

6. znaleźć najważniejsze informacje o klasach, które już od 
maja będziesz mógł wpisywać do swojego Wniosku o przyjęcie do szkoły; 

7. znaleźć Informacje o liczbie godzin z poszczególnych przedmiotów  
w różnych typach szkół; 

8. znaleźć Informator o szkołach ponadpodstawowych z całego 
województwa wielkopolskiego. 

 

 

 

 



A kiedy już odwiedzisz stronę szkoły… 

Wybierasz do 6 szkół 
odpowiadającym Twoim 

zainteresowaniom 

Możesz wybrać kilka 
oddziałów w danej szkole  

(jeśli zależy Ci na tej właśnie 
szkole) 

 lub 
 kilka szkół i w każdej wybrać 

 ten sam profil 
 (np. matematyczno-fizyczny) 

Przemyśl kolejność zgłoszeń! 

- System pozycjonuje  punkty  
do konkretnych oddziałów! 



Oddziały z dodatkowymi egzaminami 

• Sprawdź termin egzaminu kompetencji językowych – 
08 czerwca 2021! 

• Dotyczy również klas międzynarodowych 

Oddział 
dwujęzyczny 

• Sprawdź na stronie szkoły termin składania 
dokumentów  
i dodatkowe formalności/egzaminy sprawnościowe 

 

Oddział sportowy 
/ mistrzostwa 
sportowego 

• Sprawdź termin testu predyspozycji językowych 

 Oddział wstępny 



UWAGA! 

 Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały 
cieszące się dużą popularnością albo wszystkie oddziały  
w szkołach od lat przyjmujących kandydatów wyłącznie  
z wysoką punktacją, zmniejszysz swoje szanse na szczęśliwy 
nabór.  

 

 Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie 
uzyskasz za świadectwo oraz egzamin ósmoklasisty  
i porównaj z punktacją w interesujących Cię klasach.  

 

 możesz SKORZYSTAĆ Z GOTOWEGO KALKULATORA, np.:  

https://waszaedukacja.pl/artykuly/jak-obliczyc-punkty-do-szkoly-
sredniej 



Możesz zdobyć 200 punktów:  

egzaminy 100 pkt. + świadectwo 72 pkt. + inne osiągnięcia 28 pkt. 

 

EGZAMIN 

100 PKT. 

• Wynik egzaminu ósmoklasisty, który zostanie przedstawiony w procentach, mnoży się 
 przez 0,35 (z języka polskiego oraz matematyki, czyli za każdy przedmiot do 35 pkt.) 
 oraz  
przez 0,3 (z języka obcego nowożytnego, czyli  do 30 pkt.).  

ŚWIADECTWO 

72 PKT. 

• celujący - 18 pkt., 

• bardzo dobry - 17 pkt., 

• dobry - 14 pkt., 

• dostateczny - 8 pkt., 

• dopuszczający - 2 pkt.  

INNE 
OSIĄGNIĘCIA 28 

PKT. 

• WYSOKI WYNIK W KONKURSIE – DO 18 PKT. 

• ŚWIADECTWO Z WYRÓŻNIENIEM – 7 PKT. 

• AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA/WOLONTARIAT – 3 PKT.  

 



Wniosek 

17 maja 2021 – 21 czerwca 2021  
do godz. 15.00 

to termin składania wniosku do szkoły 



Klasy dwujęzyczne i sportowe 

Jeśli wybrałeś szkołę ponadpodstawową dwujęzyczną, 
oddział dwujęzyczny, oddział międzynarodowy  

lub oddział wstępny w szkole ponadpodstawowej  
lub szkołę i oddziały prowadzące szkolenie sportowe  

w szkołach ponadpodstawowych  

PAMIĘTAJ  

aby złożyć podanie o przyjęcie wraz z dokumentami 
(podpisanymi przez co najmniej jednego 

rodzica/opiekuna prawnego)  
w terminie od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.  

do godz. 15.00 



Sprawdzian kompetencji językowych  

08 czerwca 2021 godz. 12.00 
W rekrutacji na rok 
szkolny 2021/2022 
wszystkie licea 
ogólnokształcące i 
technika prowadzone 
przez Miasto Poznań 
oraz Liceum 
Dwujęzyczne  
w Luboniu ustaliły 
JEDEN WSPÓLNY 
termin sprawdzianu 
kompetencji 
językowych z języka 
angielskiego. 

Nie będzie 
konieczności 
przystępowania 
 do sprawdzianu 
kompetencji 
językowych z języka 
angielskiego w kilku 
szkołach, gdyż wynik 
zostanie uznany  
przez każdą ze szkół 
wskazaną we wniosku.  

W REKRUTACJI 
PODSTAWOWEJ 
kandydat przystępuje  
do sprawdzianu 
kompetencji 
językowych  
z języka angielskiego  
w szkole z oddziałami 
dwujęzycznymi 
znajdującej się 
najwyżej na liście 
preferencji kandydata. 



Klasy sportowe 

Próby sprawności będą przeprowadzane  
w terminie  
od 1 czerwca do 14 czerwca 2021 r.; 

Sprawdź na stronie wybranej szkoły 
dokładny termin przeprowadzania  
prób sprawności fizycznej!  



Wypełnianie i składanie wniosku: 

Szczegółowa instrukcja 
zostanie zamieszczona  
na początku maja br.  

na stronie https://nabor.pcss.pl 
w Zakładce DOKUMENTY). 

Zostaniecie szczegółowo 
poinstruowani o tym, jak 

złożyć wniosek w czasie zajęć 
z doradztwa zawodowego  
na lekcji wychowawczej. 



UWAGA! 

 Wniosek wypełniony tylko elektronicznie  

a nie przesłany do szkoły przez SYSTEM NABÓR/listem 

poleconym/wrzucony do skrzynki podawczej  

nie bierze udziału w rekrutacji !!!  

 

 

 wybieramy TYLKO JEDEN sposób dostarczenia wniosku 

do szkoły 



Wybierasz jeden  

SPOSÓB DOSTARCZENIA WZNIOSKU: 

Przez SYSTEM NABÓR 

Listem poleconym 

Dostarczając do skrzynki podawczej  
w szkole pierwszego wyboru 



Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego,  

jaki wybrałeś typ szkoły: 

 Klasy sportowe:  

- zaświadczenie lekarskie i opinia trenera 

 

 Szkoły zawodowe i technika: 

- zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) - 
skierowanie na badanie otrzymasz w szkole  

- każda ze szkół określa sposób odbioru skierowania-  
w terminie:  
1) od 17 maja do 26 lipca 2021 r. dotyczy rekrutacji 
podstawowej;  
2) od 03 sierpnia do 13 sierpnia 2021 r. – dotyczy rekrutacji 
uzupełniającej.  

 

 zaświadczenie o praktyce – dla młodocianych pracowników. 



 
Niezależnie od wyżej określonych zasad,  

w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są:  

 

 Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej   

 

 Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  
lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art.22ust.2pkt8 ustawy o systemie oświaty,  

 

 Laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych 
przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art.22ust.6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest 
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa  
w art.53ust.1,  

 
art.132.Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Dz.U.z2018r. 

poz.996,1000,1290,1669i2245 



 

Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowane przez kuratorów oświaty  

na podstawie zawartych porozumień: 

  

•10 punktów -tytuł finalisty konkursu 

przedmiotowego 

•7 punktów -tytuł laureata konkursu 

tematycznego/interdyscyplinarnego 

•5 punktów -tytuł finalisty konkursu 

tematycznego/interdyscyplinarnego 

 



KONKURSY 

Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe 

organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

–wysokie miejsce na szczeblu:  

•międzynarodowym –4 punkty 

•krajowym –3 punkty 

•wojewódzkim –2punkty 

•powiatowym –1 punkt. 

 



 Po dodatkowe informacje zapraszamy na naszą stronę  

szkoła/doradztwo zawodowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzena Mnich-Muszyńska i Olga Bogacka 


