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Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych 

ubiegają się o przyjęcie do dwóch różnych typów szkół.

Nie rywalizują ze sobą bezpośrednio.

Każda szkoła publiczna będzie rekrutować zarówno 
absolwentów szkół podstawowych jak i gimnazjów
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Do końca stycznia Kurator Oświaty ustala dla danego roku szkolnego terminy 
postępowania rekrutacyjnego  i uzupełniającego, a w szczególności terminy: 

• składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej

• przeprowadzenia prób sprawności fizycznej

• przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych

• podania do wiadomości list kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby 

sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych

• uzupełnienia wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjalnej oraz 

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (gimnazjalnego)

• weryfikacji złożonych wniosków

• podania list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

• wydania przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

• potwierdzenia woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów

• podania do wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

• poinformowania przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej o liczbie 

wolnych miejsc
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licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe 

I stopnia

REKRUTACJA ZASADNICZA

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja od godz. 8.00 
do 20 maja do godz. 15.00

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do 
szkół sportowych, szkół  mistrzostwa sportowego oraz szkół  z 
oddziałami sportowymi

od 21 maja do 24 maja                           

przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla 
kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych

język rosyjski - 24 maja godz. 15.00                            
język angielski - 27  maja godz. 15.00 ósmoklasiści 
31 maja godz. 15.00  gimnazjaliści   
język francuski - 28  maja godz. 11.00                                                                                    
język niemiecki - 29  maja godz. 15.00                                                                                 
język hiszpański - 30 maja godz. 14.00                  

przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla 
kandydatów do klas wstępnych

3 czerwca godz. 15.00 - wszystkie języki

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób 
sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji 
językowych

7 czerwca do godz. 15.00     

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 

16.00. 

Po tym dniu szkoły prowadzące kształcenie w zawodach 
mogą rozpocząć wydawanie skierowań na badanie 
lekarskie, ale tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru 
kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako 
szkołę pierwszego wyboru .
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dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu 
predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili 
do sprawdzianów w pierwszym terminie

24 - 27 czerwca                       

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji 
językowych przeprowadzanych w drugim terminie

28 czerwca godz. 10.00                               

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły 
podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu 
ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

od 21 czerwca od godz. 12.00 
do 28 czerwca do godz. 16.00

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje 
rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie 
oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe  

do 15 lipca            

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane 

w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 

kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

16 lipca godz.12.00

wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie 
kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym 
zawodzie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, z 
uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe 

od 16 lipca od godz. 12.00 do 
18 lipca do godz. 16.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 

od 16 lipca od godz. 12.00 do 
24 lipca do godz. 10.00                                                                                                 

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 25 lipca godz. 12.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 25 lipca do godz. 16.00
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ZADANIA KURATORA

� corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów 
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określa 

miejsca uznane za wysokie w tych zawodach 

� przekazuje gminom i dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów informację 

o szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na terenie 

województwa (z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych)

� organizuje punkty informacyjne o wolnych miejscach w szkołach, o których 

mowa powyżej
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Koordynator zespołu:

Aneta Przygoda - wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie,

tel. 22 551-24-00 wew. 5064

rekrutacjawarszawa@kuratorium.waw.pl

Punkt informacyjny - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Zespół do spraw rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Marta Raszkowska – Siuda – inspektor Kuratorium 

Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie,

tel. 23 672-44-71/73 wew. 35

rekrutacjaciechanow@kuratorium.waw.pl
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Pliki do pobrania

Zał. nr 1 - konkursy organizowane przez 

MKO w roku szkolnym 2018/2019

Zał. nr 2 - wykaz zawodów 

organizowanych przez inne podmioty

Pliki do pobrania

Zał. nr 1 - konkursy organizowane przez 

MKO w roku szkolnym 2018/2019

Zał. nr 2 - wykaz zawodów 

organizowanych przez inne podmioty
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Na świadectwo ukończenia szkoły mogą być wpisane osiągnięcia 

ucznia z klas I-III gimnazjum 
lub IV-VIII szkoły podstawowej. 

Kurator publikuje wykaz zawodów wiedzy, artystycznych 

i sportowych, które mogą zostać wpisane na świadectwo 

ukończenia szkoły i określa miejsca uznane za wysokie:

� miejsca od 1 do 10 - w zawodach międzynarodowych,

� miejsca od 1 do 10 - w zawodach ogólnopolskich,

� miejsca od 1 do 5 - w zawodach wojewódzkich,

� miejsca od 1 do 3 - w zawodach powiatowych.
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O przyjęciu do szkoły w rekrutacji zasadniczej 

oraz w rekrutacji uzupełniającej decyduje 

liczba punktów uzyskana przez kandydata

Progi punktowe

Szkoły nie wyznaczają progów punktowych!

Próg punktowy to liczba punktów uzyskana 

w procesie rekrutacji przez ostatnią osobę, 

która została przyjęta do danego oddziału.
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Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna 
powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej.  

W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły 

wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.

W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

• dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;

• osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do 

danej szkoły

Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany

osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 
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PROCEDURA ODWOŁAWCZA

� W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do danej szkoły,

� Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub
kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą
kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

� Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

� Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu
administracyjnego.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

� W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do danej szkoły,

� Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub
kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą
kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

� Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

� Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu
administracyjnego.
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Oferta edukacyjna 

na rok szkolny 

2019/2020 

w szkołach 

ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych

Oferta edukacyjna 

na rok szkolny 

2019/2020 

w szkołach 

ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych

Typ szkoły

liczba oddziałów dla 
absolwentów szkoły 

podstawowej

liczba oddziałów 
dla absolwentów gimnazjum

liceum ogólnokształcące 49 50

technikum 46 49

branżowa szkoła I stopnia 23 22

RAZEM
118 121

30 uczniów w oddziale
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Oferta edukacyjna na 

rok szkolny 

2019/2020 

w szkołach 

ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych

liceum

ogólnokształcące

LP Nazwa szkoły Powiat

prognozowany 

współczynnik zmianowości 

w roku szkolnym 2019/2020

1 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Radzanowie mławski 0,50

2 Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku ciechanowski 0,60

3 Liceum Ogólnokształcące im. mjra H. Dobrzańskiego w Raciążu płoński 0,62

4 Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku pułtuski 0,65

5 III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ciechanowski 0,67

6
Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Antoniego "Torfa" Załęskiego w Strzegowie

mławski 0,67

7 I liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku płoński 0,67

8 Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu żuromiński 0,78

9 I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie ciechanowski 0,80

10 Liceum Ogólnokształcące im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście płoński 0,80

11 I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku pułtuski 0,80

12 II Liceum Ogólnikształcące im Adama Mickiewicza ciechanowski 1,00

13 III Liceum Ogólnokształcące w Zesple Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie mławski 1,00

14 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie żuromiński 1,00

15 I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie mławski 1,09

16 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole  Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie mławski 1,15

17 III Liceum Ogólnokształcące w Płońsku płoński 1,15

18 II Liceum Ogólnokształcące płoński 1,17
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Oferta edukacyjna na 

rok szkolny 

2019/2020 

w szkołach 

ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych

TECHNIKUM

LP Nazwa szkoły Powiat

prognozowany 

współczynnik 

zmianowości w roku 

szkolnym 2019/2020

1 Technikum nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie mławski 0,65

2 Technikum Zespół Szkół, Ponadgimnazjalnych im. Bat. Chłopskich w Zielonej żuromiński 0,65

3 Technikum Nr 4 w Ciechanowie ciechanowski 0,67

4 Technikum w Raciążu płoński 0,67

5 Technikum nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku pułtuski 0,69

6 Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Młaiwe mławski 0,71

7 Technikum nr 1 w Ciechanowie ciechanowski 0,82

8 Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku pułtuski 0,85

9 Technikum Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie mławski 0,95

10 Technikum Nr 3 im.Stanisława Staszica w Ciechanowie ciechanowski 1,00

11 Technikum nr 2 w Ciechanowie ciechanowski 1,00

12 Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.w Mławie mławski 1,00

13 Technikum Nr 2 w Płońsku płoński 1,12

14 Technikum nr 1 w Płońsku płoński 1,14

15 Technikum w Czerwińsku nad Wisłą płoński 1,29

16 Technikum Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie żuromiński 1,33
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Oferta edukacyjna na 

rok szkolny 

2019/2020 

w szkołach 

ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych

BS I

LP Nazwa szkoły Powiat

prognozowany 

współczynnik zmianowości 

w roku szkolnym 2019/2020

5 Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Mławie mławski 0,40

4 Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie mławski 0,50

12
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w 
Pułtusku

pułtuski 0,66

2 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Ciechanowie ciechanowski 0,67

7 Branżowa Szkoła I Stopnia w Nowym Mieście płoński 0,67

10 Branżowa Szkoła I stopnia w  Raciążu płoński 0,67

13
Branżowa Szkoła I stopnia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w 
Żurominie

żuromiński 0,67

11 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku pułtuski 0,86

3
Branżowa szkoła I stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Mławie

mławski 1,00

8 Branżowa Szkoła I stopnia nr 1w Płońsku płoński 1,23

9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Płońsku płoński 1,33

1 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Ciechanowie ciechanowski 1,60

6 Branżowa Szkoła I Stopnia w Czerwińsku nad Wisłą płoński 2,00



Dziękuję 

za 

uwagę
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