Rekrutacja do szkół
ponadpodstawowych
na rok szkolny
2021/2022

SZKOŁA PODSTAWA NR 14
W TORUNIU
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Ważne terminy
Egzamin ósmoklasisty
W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ W
SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH, W KTÓRYCH
NAUKA KOŃCZY SIĘ W SEMESTRZE WIOSENNYM

W TERMINIE
GŁÓWNYM

W TERMINIE
DODATKOWYM

1. język polski – 25 maja 2021 r.
(wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 26 maja 2021 r.
(środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 27 maja
2021 r.
(czwartek) – godz. 9:00
1. język polski – 16 czerwca
2021 r. (środa) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca
2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny –
18 czerwca 2021 (piątek) – godz.
9:00

W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH, W KTÓRYCH
NAUKA KOŃCZY SIĘ W SEMESTRZE JESIENNYM

Egzamin odbył się w styczniu 2021

1. język polski – 25 maja 2021 r.
(wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 26 maja 2021 r.
(środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 27 maja
2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu – 2 lipca 2021r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń egzaminu – 8 lipca 2021r.
Termin przekazania uczniom zaświadczeń o wynikach egzaminu – 9 lipca 2021r.

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów :
Arkusz standardowy

Arkusz dla osób
z autyzmem, w
tym z zespołem
Aspergera

Arkusz dla osób
słabowidzących
arkusz dla osób
niewidomych

Arkusz dla osób
słabosłyszących
i niesłyszących

JĘZYK POLSKI

120 min

do 180 min

MATEMATYKA

100 min

do 150 min

JĘZYK OBCY

90 min

do 135 min
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Arkusz dla osób z
niepełnosprawnością
intelektualną w
stopniu lekkim

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO
KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z
WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

1.

od 17 maja 2021 r. do 21
czerwca 2021 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów
dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów
przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od
kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji
oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

2.

od 25 czerwca 2021 r. do 14
lipca 2020 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej.

od 17 maja 2021 r. do 31 maja
2021 r. do godz. 15.00

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego,
oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania
wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów
wymagających od kandydatów szczególnych
indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów
prowadzących szkolenie sportowe w szkołach
ponadpodstawowych.

4.

do 14 maja 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o
której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia
sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 57.

5.

od 1 czerwca 2021 r. do 14
czerwca 2021 r.;

l.p.

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

II termin do 8 lipca 2021 r.

6.

od 1 czerwca 2021 r. do 14
czerwca 2021 r.;

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

II termin do 8 lipca 2021 r.

7.

od 1 czerwca 2021 r. do 14
czerwca 2021 r.;
II termin do 8 lipca 2021 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych
(klasy wstępne)
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l.p.

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
I termin do 17 czerwca 2021 r.;

8.
II termin do 9 lipca 2021 r.;
I termin do 17 czerwca 2021 r.;
9.
II termin do 9 lipca 2021 r.;
I termin do 17 czerwca 2021 r.;
10.
II termin do 9 lipca 2021 r.;

11.

od 25 czerwca 2021 r. do 14
lipca 2021 r.
do godz. 15.00

12.

13.

14.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu
uzdolnień kierunkowych
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób
sprawności fizycznej.
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu
kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji
językowych (klasa wstępna).
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o
przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

Do 14 lipca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
poświadczanych w świadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 21 lipca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza
lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

22 lipca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.

od 17 maja 2021 r.
15.
do 26 lipca 2021 r.
od 23 lipca 2021 r.
16.

Rodzaj czynności

do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w
przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe –
także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o
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l.p.

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Rodzaj czynności
braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

2 sierpnia 2021 r.
17.
- do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej
kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

19.

do 3 sierpnia 2021 r.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty
informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach
ponadpodstawowych.

20.

do 5 sierpnia 2021 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia.

21.

do 3 dni od dnia wystąpienia o
sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia
odmowy przyjęcia.

22.

do 3 dni od dnia wystąpienia o
sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

23.

do 3 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej.

18.
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Jak obliczać punkty po ósmej klasie szkoły
podstawowej?
Ile punktów za egzamin?
Z dwustu punktów połowa jest do uzyskania podczas egzaminów ośmioklasisty. Za trzy
egzaminy można dostać w sumie 100 punktów. Wynik egzaminu z języka polskiego oraz
z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to
100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80 proc. da 28 punktów itd. Punkty
za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30
punktów).
Punkty za świadectwo
Druga część ogólnej liczby punktów to suma punktów za:
- wybrane oceny ze świadectwa,
- za średnią ocen (powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie),
- za działanie w wolontariacie i za szczególne osiągnięcia np. w konkursach kuratoryjnych
(co najmniej na szczeblu wojewódzkim)
- osiągnięcia artystyczne i sportowe (zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w paragrafie
6.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 marca 2017 r.),
Punkty z wybranych przedmiotów
Punkty oblicza się również na podtsawie ocen z czterech przedmiotów:
- język polski,
- matematyka
- dwa wybrane przedmioty, które wskazane są jako punktowane do danej klasy w szkole.
Przyznane punkty za ocenę:
celującą - 18 punktów,
bardzo dobrą – 17 punktów,
dobrą – 14 punktów,
dostateczną – 8 punktów,
dopuszczającą - 2 punkty.
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Dodatkowe punkty:
- świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów,
- wolontariat – 3 punkty,
- szczególne osiągnięcia, np. osiągnięcie tytułu finalisty i laureata konkursów
przedmiotowych - maksymalnie 18 punktów. (Tu znajdziesz wykaz punktowanych
konkursów)
Tutaj można sprawdzić orientacyjną punktację: KALKULATOR.
Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadpodstawowych
(system zostanie uruchomiony 17 maja 2021r.) : LINK.
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