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1.          1.          Poznaj świat edukacji i pracy
-- śściecieżżki ksztaki kształłcenia, typy szkcenia, typy szkóółł
-- śświat zawodwiat zawodóów, w tym tzw. w, w tym tzw. „„ zawodzawodóów przyszw przyszłłoośścici”” , , 

2.          Poznaj siebie:
-- wwłłasne zainteresowania, asne zainteresowania, 
-- wwłłasne uzdolnienia,asne uzdolnienia,
-- swswóój stan zdrowia.j stan zdrowia.

3. 3. Zaplanuj karier ę zawodową, 
pod kierunkiem doradcy zawodowegopod kierunkiem doradcy zawodowego
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Gimnazjum – 3 lataGimnazjum – 3 lata

Liceum 
Ogólnokształcące

- 3 lata

Liceum 
Ogólnokształcące

- 3 lata

Technikum 
- 4 lata

Technikum 
- 4 lata Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa -3 lata
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa -3 lata

Szkoły PolicealneSzkoły Policealne

Liceum 
Ogólnokształcące 

dla dorosłych

Liceum 
Ogólnokształcące 

dla dorosłych

UczelnieUczelnie

Kwalifikacyjne
Kursy 

Zawodowe
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Doradca zawodowy w:

� Gimnazjum kandydata,
� Rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
� Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego  w Pałacu 

Młodzieży,
� Punkcie Doradztwa  Zawodowego w ZSLiE nr 1, ul. Stawki 10.

Biuro Edukacji
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Profesjonalna pomoc doradcy zawodowego
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Warszawski rynek pracy

� Z raportu Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur wynika, 
że do profili o największym popycie na pracowników do 2020 r. należeć
będą zawody:

� Informatyczne i elektryczne,
� Gastronomiczne,
� Elektrotechniczne,
� Turystyczno - hotelarskie,
� Budowlane,
� Samochodowe, związane z transportem,
� Usługi osobiste i medyczne
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LP ZAWÓD Liczba uczniów

1 Technik informatyk 1910
2 Technik pojazdów samochodowych 1573
3 Technik budownictwa 1245
4 Technik obsługi turystycznej 1187
5 Technik ekonomista 1110
6 Kucharz 978
7 Technik organizacji usług gastronomicznych 709
8 Technik hotelarstwa 709
9 Technik usług fryzjerskich 613
10 Fototechnik 553
11 Technik elektronik 400
12 Technik geodeta 380
13 Technik logistyk 376
14 Technik teleinformatyk 340
15 Technik architektury krajobrazu 339
16 Technik mechatronik 326
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Typy szkół
Plan naboru na rok szkolny 

2013/2014

Liczba oddziałów Liczba uczniów 

Liceum 
Ogólnokształcące 375 11 096

Technikum 185 5 530

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 34 952

Razem 594 17 578

Biuro Edukacji
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Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych 
2013/2014
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Kandydat skłłłłada:
Kwestionariusz – podanie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej  
w terminach:
od 10 maja (piątek), od godz.1000  

do 24 maja (piątek), do godz.1500

ewentualna zmiana wyboru szkoły
od 21 czerwca (piątek), od godz.1000

do 25 czerwca (wtorek), do godz.1600 

Biuro Edukacji
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Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok 
szkol. 2013/2014 (Zarządzenie  Nr 10 MKO 11.02.2013 r.)
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Zasady rekrutacji – testy językowe
1.     Sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do oddziałów 

wstępnych

27 maja godz. 12:00

2.     Sprawdziany umiejętności językowych

28 maja10:00 do oddziałów z językiem francuskim

3 czerwca15:00 do oddziałów z językiem angielskim

4 czerwca15:00 do oddziałów z językiem niemieckim

5 czerwca15:00 do oddziałów z językiem hiszpańskim

6 czerwca15:00 do oddziałów z językiem rosyjskim

3.     Ogłoszenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

12 czerwcagodzina 15:00
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od 28 czerwca (od godz. 1100) do 1 lipca (do godz. 1600), 

kandydat składa kopie:
� świadectwa ukończenia gimnazjum 
� zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego                  

w szkole pierwszego wyboru (nie więcej niż 3) ;

4 lipca ( do godz. 1600), szkolne komisje ogłaszają:
� listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

do oddziałów klasy pierwszej 
� listy kandydatów niezakwalifikowanych;

Biuro Edukacji
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Zasady rekrutacji - harmonogram
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5 lipca (od godz. 900) do 8 lipca (do godz. 1500)                                  
kandydat składa :
- oświadczenie  potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum 
- oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu

kandydat otrzymuje  (w szkole zawodowej):                                                          

- skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy,  który 
wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 
w danym zawodzie. Kandydat musi złożyć je do 26.08.13r.

8 lipca (do godz. 1600), szkolne komisje ogłaszają listy kandydatów 
przyjętych do szkoły, a także informację o liczbie wolnych miejsc;

Biuro Edukacji
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od 9 lipca - do 11 lipca  rekrutacja uzupełniająca do szkół, które 
nie    dokonały pełnego naboru

9 lipca (od godz. 900  do godz. 1500) kandydaci składają kopie:                                
- świadectwa ukończenia gimnazjum
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

10 lipca (do godz. 1200), szkolne komisje ogłaszają listy kandydatów 
zakwalifikowanych  

od 10 lipca(od godz. 1230) - do 11 lipca(do godz. 1500)
kandydat składa : 
-oświadczenie  potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole, 
-oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 
-oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu

Biuro Edukacji
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11 lipca do godz. 1530 szkolne komisje ogłaszają listy 
kandydatów  przyjętych do szkoły, a także informację o liczbie 
wolnych miejsc

do 26 sierpnia  kandydaci  składają zaświadczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 
zawodzie

od 27 sierpnia do 30 sierpnia - dodatkowa rekrutacja 
do szkół, które nie dokonały pełnego naboru;

Biuro Edukacji
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200 punktów  - maksymalna liczba punktów możliwych 
do uzyskania, w tym:

100 punktów  - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin 
przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum z zakresu: 
- Języka polskiego
- Historii i wiedzy o społeczeństwie
- Matematyki
- Przedmiotów przyrodniczych: Geografia , Biologia, Chemia,

Fizyka
- Języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.                                        
Współczynnik przeliczeniowy wyników egzaminu na punkty - 0,2

Biuro Edukacji
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100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny 
na świadectwie ukończenia gimnazjumz języka polskiego i trzech 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły 
oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum.                                                      

a.   Oceny na świadectwie max 72 punkty, przeliczane wg skali:
18 pkt. – stopień: celujący
14 pkt. – stopień: bardzo dobry
10 pkt. – stopień: dobry 
6 pkt. – stopień: dostateczny
2 pkt. – stopień: dopuszczający

Biuro Edukacji
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b. Inne osiągnięcia - max 28 pkt.:
13  punktów za:

tytuł finalisty w konkursie, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 
tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez
kuratora oświaty,

5 punkty za: 
osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim
lub ogólnopolskim;

2 punkty za: 
osiągnięcia sportowe lub artystyczne  na  szczeblu powiatowym;  

2 punkty  za: 
świadectwo  ukończenia  gimnazjum  z wyróżnieniem;

Biuro Edukacji
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2 punkty za:
aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu 
lub środowiska  szkolnego;  

do 6 punktów za:  
średnią arytmetyczną z  przedmiotów wymienionych na świadectwie 
ukończenia gimnazjum, w tym z  religii lub etyki.

Przy obliczaniu średniej arytmetycznej  przyjmuje się następujące 
wartości punktowe ocen:

6 pkt. – stopień: celujący
5 pkt. – stopień: bardzo dobry
4 pkt. – stopień: dobry
3 pkt. – stopień: dostateczny
2 pkt. – stopień: dopuszczający.
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1. Informacje o naborze do wszystkich szkół
www.edukacja.warszawa.pl
→→→→ rekrutacja 

2. Informator o Technikach i ZSZ
www.edukacja.warszawa.pl
→→→→ placówki
→→→→ szkoły zawodowe

3. Zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych
www.kuratorium.waw.pl

Biuro Edukacji
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Życzymy powodzenia i trafnych wyborów 
szkół ponadgimnazjalnych!

Biuro Edukacji 
Urzędu m.st. Warszawy

www.edukacja.warszawa.pl
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