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Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie klas ósmych! 

Kończy się kwiecień, zbliża maj, kiedy miała się rozpocząć rekrutacja ósmoklasistów do szkół 
ponadpodstawowych. Dotychczasowe terminy, tj. od 11.05 do 23.06.2020, są już 
nieaktualne. 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół spowodowanym epidemią 
postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych  będzie 
przeprowadzone w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. Do 
dziś, tj. do 24.04 nie był znany nie tylko termin egzaminu, ale również aktualne warunki 
ubiegania się o przyjęcie do szkół.  

Dziś podano, że prawdopodobny termin egzaminu ósmoklasisty to 16-18.06. Jeśli Minister 
Edukacji Narodowej ogłosi, jak będzie wyglądała tegoroczna rekrutacja, niezwłocznie o tym 
poinformuję i pomogę uczniom przejść całą procedurę naboru elektronicznego. 

Wiem, że  uczniowie i rodzice niepokoją się. My, nauczyciele, też się bardzo denerwujemy, 
ale nikt z nas nie ma na to wpływu. Musimy czekać i pracować. Prawdopodobne opcje 
rozwoju sytuacji  dla ósmoklasistów są w tej następujące: 

1. Klasy ósme wrócą w  czerwcu tylko na egzamin w dniach 16-18.06 ( wtorek- 
czwartek). Do rekrutacji będzie brany tak jak planowano wynik egzaminu i oceny z 
przedmiotów ogłoszonych przez szkoły ponadpodstawowe ( umieściłam te 
informacje na wykazie szkół, który uczniowie otrzymali ode mnie w wersji papierowej 
i poprzez Librusa). Rekrutacja zacznie się  zapewne w czerwcu, dokumenty trzeba 
będzie dostarczyć na początku sierpnia, żeby od września rozpocząć naukę . 

2. Tak jak powyżej, ale z powrotem kl.8 na zajęcia szkolne po 24 maja lub na początku 
czerwca i egzaminem 16-18.06. 

3. W przypadku utrzymania się obecnego stanu lub zaostrzenia epidemii- odwołanie 
egzaminu, brak powrotu do szkoły. Rekrutacja na podstawie świadectwa  z kl.8 i być 
może także z klasy 7. 

Bez względu na to, która z tych opcji zaistnieje ( i każda inna), WAŻNE jest: 

1. Realizowanie obowiązku szkolnego, obecnie w formie nauczania zdalnego, uzyskanie 
świadectwa ukończenia szkoły. 

2. Solidna praca, aby otrzymać jak najlepsze oceny na koniec klasy ósmej, bo te będą się 
liczyć w rekrutacji. 

3. Podjęcie decyzji, do której szkoły i na jaki kierunek/ profil przede wszystkim chcecie 
się dostać i wybranie 2-4 innych, które znajdą się na kolejnych miejscach, bo możecie 
się ubiegać w Bytomiu o przyjęcie do maksymalnie 3 szkół, ale poza Bytomiem do 
kolejnych. 

Wykorzystajcie wykaz szkół bytomskich otrzymany ode mnie, ale szukajcie też  ciekawych 
możliwości poza miastem- przejrzyjcie strony internetowe szkół. Piszcie do mnie na 
Librusie, jeśli potrzebujecie rady, pomocy. 

Pozdrawiam, życzę przede wszystkim zdrowia- Dorota Żuber, doradca zawodowy 


