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Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warun-
ków i trybu przyjmowania uczniów do szkó∏ publicz-
nych oraz przechodzenia z jednych typów szkó∏ do in-
nych (Dz. U. Nr 26, poz. 232) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i tryb przyj-

mowania uczniów do publicznych przedszkoli,
szkó∏ podstawowych, gimnazjów oraz szkó∏
ponadgimnazjalnych, dla dzieci i m∏odzie˝y
oraz dla doros∏ych, a tak˝e przechodzenia
z jednych typów szkó∏ do innych.”;

2) w § 7 dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Do ponadgimnazjalnych szkó∏ specjalnych oraz
do oddzia∏ów specjalnych w szko∏ach ponad-
gimnazjalnych, o których mowa w ust. 1—3,
przyjmowani sà absolwenci posiadajàcy orze-
czenie o potrzebie kszta∏cenia specjalnego,
o którym mowa w ust. 5.

7. Do integracyjnych szkó∏ ponadgimnazjalnych
oraz do oddzia∏ów integracyjnych w szko∏ach
ponadgimnazjalnych, o których mowa
w ust. 1—3, przyjmowani sà:
1) absolwenci posiadajàcy orzeczenie, o któ-

rym mowa w ust. 5; 
2) pe∏nosprawni absolwenci, na warunkach

okreÊlonych w § 8—10 i 13.”;

3) w § 8: 

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) osiàgni´cia ucznia:

a) ukoƒczenie gimnazjum z wyró˝nieniem,
b) szczególne osiàgni´cia ucznia wymienio-

ne na Êwiadectwie ukoƒczenia gimna-
zjum;

3) liczb´ punktów mo˝liwych do uzyskania za
oceny z j´zyka polskiego i trzech wybranych
obowiàzkowych zaj´ç edukacyjnych oraz za
osiàgni´cia ucznia, o których mowa w pkt 2;”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Liczba punktów mo˝liwych do uzyskania za

wyniki egzaminu, o którym mowa w ust. 1
pkt 4, powinna byç równa liczbie punktów
mo˝liwych do uzyskania za oceny z j´zyka
polskiego i trzech wybranych obowiàzko-
wych zaj´ç edukacyjnych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, oraz za osiàgni´cia ucznia,
o których mowa w ust. 1 pkt 2.”;

4) uchyla si´ § 15;

5) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy

pierwszej (na semestr pierwszy) szkó∏, o któ-
rych mowa w § 8 ust. 1, § 12 i § 13 ust. 1, dy-
rektor szko∏y powo∏uje szkolnà komisj´ rekru-
tacyjno-kwalifikacyjnà, wyznacza jej przewod-
niczàcego i okreÊla zadania cz∏onków komisji.”;

6) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do klasy programowo wy˝szej (na semestr

programowo wy˝szy) w szkole podstawowej,
gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej
przyjmuje si´ ucznia na podstawie:
1) Êwiadectwa ukoƒczenia klasy programowo

ni˝szej (wpisu w indeksie potwierdzajàcego
ukoƒczenie semestru programowo ni˝szego)
w szkole publicznej lub szkole niepublicznej
o uprawnieniach szko∏y publicznej tego
samego typu oraz odpisu arkusza ocen wy-
danego przez szko∏´, z której uczeƒ odszed∏;

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfi-
kacyjnych, przeprowadzanych zgodnie
z przepisami w sprawie warunków i sposo-
bu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach
publicznych, w przypadku przyjmowania:
a) do szko∏y podstawowej lub gimnazjum

ucznia spe∏niajàcego obowiàzek szkolny
poza szko∏à, na podstawie art. 16 ust. 8
ustawy,

b) do szko∏y ponadgimnazjalnej ucznia spe∏-
niajàcego obowiàzek nauki poza szko∏à,
na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy,

c) do klasy programowo wy˝szej, ni˝ to wy-
nika z ostatniego Êwiadectwa szkolnego
ucznia zmieniajàcego typ szko∏y albo
przedmiot realizowany w zakresie rozsze-
rzonym,

d) do szko∏y ponadgimnazjalnej ucznia prze-
chodzàcego ze szko∏y niepublicznej niepo-
siadajàcej uprawnieƒ szko∏y publicznej;
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zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkó∏ publicznych 
oraz przechodzenia z jednych typów szkó∏ do innych

———————
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206.
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3) Êwiadectwa (zaÊwiadczenia) wydanego
przez szko∏´ za granicà i ostatniego Êwia-
dectwa szkolnego wydanego w Polsce, na
podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.”;

7) w § 20: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do przyjmowania kandydatów na semestr

pierwszy wszystkich typów szkó∏ dla doro-
s∏ych stosuje si´ odpowiednio przepisy § 7
ust. 4 i 5, § 13 ust. 1, 3—5 i 8, § 14, 17 i 18.”,

b) uchyla si´ ust. 4—6;

8) w § 22: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor szko∏y:
1) decyduje o przyj´ciu uczniów do wszyst-

kich klas szko∏y podstawowej i gimna-
zjum oraz do klas programowo wy˝szych
(na semestry programowo wy˝sze) szko∏y
ponadgimnazjalnej;

2) decyduje o przyj´ciu uczniów do klasy
pierwszej (na semestr pierwszy) szko∏y
ponadgimnazjalnej, w przypadku gdy:
a) uczeƒ powraca z zagranicy,
b) liczba kandydatów do klasy pierwszej

(na semestr pierwszy) jest mniejsza
lub równa liczbie wolnych miejsc, któ-
rymi dysponuje szko∏a, i nie powo∏ano
szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifi-
kacyjnej,

c) kandydat do szko∏y lub oddzia∏u dwu-
j´zycznego ukoƒczy∏ klas´ wst´pnà;

3) decyduje o przyj´ciu s∏uchaczy na se-
mestr pierwszy szko∏y ponadgimnazjalnej
dla doros∏ych, w przypadku gdy nie po-
wo∏ano szkolnej komisji rekrutacyjno-
-kwalifikacyjnej, oraz na semestry progra-
mowo wy˝sze tej szko∏y.”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w przypadku przeprowadzania dodatkowej

rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, któ-
rzy przystàpili do egzaminu, o którym mowa
w § 8 ust. 1 pkt 4, w póêniejszym terminie,
og∏asza termin dodatkowej rekrutacji, która
jest przeprowadzana po dniu 20 sierpnia
ka˝dego roku;”;

9) w § 23: 
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustala terminy rekrutacji do gimnazjów
i szkó∏ ponadgimnazjalnych, a tak˝e okreÊla
terminy sk∏adania dokumentów do szko∏y,
a w przypadku szkó∏ ponadgimnazjalnych,
o których mowa w § 8 ust. 1, ustala tak˝e
termin, nie krótszy ni˝ 2 dni, w ciàgu które-
go kandydaci umieszczeni na listach kandy-
datów przyj´tych do szkó∏ sà obowiàzani
potwierdziç wol´ podj´cia nauki w danej
szkole;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) organizuje punkty informacyjne o wolnych

miejscach w szko∏ach ponadgimnazjal-
nych;”; 

10) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego pro-

wadzàce szko∏y:
1) ustalajà, w porozumieniu z dyrektora-

mi szkó∏, liczb´ oddzia∏ów klas pierw-
szych oraz liczb´ uczniów przyjmowa-
nych do klas pierwszych, w tym w od-
niesieniu do szkó∏ i oddzia∏ów sporto-
wych, szkó∏ mistrzostwa sportowego,
szkó∏ i oddzia∏ów dwuj´zycznych,
szkó∏ i oddzia∏ów dla mniejszoÊci na-
rodowych lub etnicznych oraz spo∏ecz-
noÊci pos∏ugujàcej si´ j´zykiem regio-
nalnym, szkó∏ i oddzia∏ów integracyj-
nych oraz szkó∏ i oddzia∏ów specjal-
nych, a tak˝e przekazujà te ustalenia
kuratorowi oÊwiaty;

2) upowszechniajà informacje dla kandy-
datów do wszystkich typów szkó∏,
w szczególnoÊci o planowanych profi-
lach kszta∏cenia ogólnozawodowego
i zawodach, w których b´dzie realizo-
wane kszta∏cenie, oraz o liczbie miejsc
w poszczególnych typach szkó∏.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
i minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w odniesieniu do prowadzonych szkó∏:
1) ustalajà, w porozumieniu z dyrektora-

mi tych szkó∏, liczb´ oddzia∏ów klas
pierwszych oraz liczb´ uczniów przyj-
mowanych do klas pierwszych;

2) przekazujà, za poÊrednictwem dyrekto-
rów szkó∏, informacje kandydatom, ku-
ratorom oÊwiaty i jednostkom samo-
rzàdu terytorialnego o planowanych
zawodach, w których b´dzie realizowa-
ne kszta∏cenie, oraz o liczbie miejsc
w poszczególnych typach szkó∏.”.

§ 2. W przypadku kandydatów ubiegajàcych si´
o przyj´cie do klasy pierwszej szkó∏ ponadgimnazjal-
nych: zasadniczej szko∏y zawodowej, liceum ogólno-
kszta∏càcego, liceum profilowanego i technikum, na
rok szkolny 2009/2010—2011/2012, do liczby punktów,
o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 rozporzàdzenia wy-
mienionego w § 1 niniejszego rozporzàdzenia, nie wli-
cza si´ liczby punktów mo˝liwych do uzyskania za
cz´Êç trzecià egzaminu przeprowadzanego w ostat-
nim roku nauki w gimnazjum, dotyczàcà wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci z zakresu j´zyka obcego nowo˝ytnego.

§ 3. W przypadku kandydatów ubiegajàcych si´
o przyj´cie do klasy pierwszej szkó∏ ponadgimnazjal-
nych: zasadniczej szko∏y zawodowej, liceum ogólno-
kszta∏càcego, liceum profilowanego i technikum, na rok
szkolny 2009/2010, kryteria, o których mowa w § 8
ust. 1, oraz warunki, o których mowa w § 8 ust. 2 i 3 roz-
porzàdzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporzà-
dzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdze-
niem, dyrektor szko∏y podaje kandydatom do wiado-
moÊci nie póêniej ni˝ do dnia 16 marca 2009 r. Termin
ten nie dotyczy szkó∏ nowo tworzonych.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall




