Rekrutacja do szkół średnich - niezbędnik
absolwenta

Maj to tradycyjnie miesiąc egzaminów. Zarówno dla
maturzystów, jak i ósmoklasistów. To także okres rekrutacji
do szkół ponadpodstawowych. I choć jest jeszcze trochę
czasu, już teraz warto sprawdzić, jak przygotować się do
decyzji o wyborze nowej szkoły.
- Przed ósmoklasistami pierwsza poważna decyzja dotycząca ich dalszej ścieżki
edukacyjnej. Czeka ich majowy egzamin i wybór nowej szkoły. To także czas
wytężonej pracy młodych gdynianek i gdynian oraz zaangażowania dyrektorów
szkół, nauczycieli, doradców zawodowych i rodziców, którzy wspierają uczniów w
realizacji ich planów i marzeń – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni
ds. jakości życia - Każdy gdyński ósmoklasista ma zagwarantowaną bezpłatną
pomoc. Przygotowaliśmy również pakiet niezbędnych informacji. Wierzę, że materiał
ten będzie dla uczniów drogowskazem. Zachęcam do korzystania z jego zasobów.
Uczniów wybierających się do liceów bądź techników nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to,
że mogą wybrać dowolną szkołę średnią, czy to w miejscu swojego zamieszkania, czy poza nim.
W postępowaniu rekrutacyjnym do gdyńskich klas pierwszych czteroletnich liceów
ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół I stopnia absolwenci

ośmioletnich szkół podstawowych mogą składać wniosek o przyjęcie do nie więcej niż pięciu
szkół, które prowadzą takie postępowanie.

Strona do logowania
Dla uczniów klas VIII najważniejszy moment w roku szkolnym nastąpi 24 maja, kiedy to
rozpocznie się egzamin ósmoklasisty.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:
w terminie głównym:
1. język polski - 24 maja 2022 roku (wtorek) - godz. 9:00,
2. matematyka - 25 maja 2022 roku (środa) - godz. 9:00,
3. język obcy nowożytny - 26 maja 2022 roku (czwartek) - godz. 9:00.
w terminie dodatkowym:
1. język polski - 13 czerwca 2022 roku (poniedziałek) - godz. 9:00,
2. matematyka - 14 czerwca 2022 roku (wtorek) - godz. 9:00,
3. język obcy nowożytny - 15 czerwca 2022 roku (środa) - godz. 9:00.
Termin ogłoszenia wyników - 1 lipca 2022 roku.
Termin wydawania zdającym zaświadczeń oraz informacji - 8 lipca 2022 roku.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy postępowania uzupełniającego na rok
szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych zostały ustalone
Zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Dostępne są tutaj

Bezpłatnej porady związanej z planowaniem ścieżki edukacyjnej udzielają:

1. Gdyńscy Doradcy Kariery działający w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni:

2. Fundacja Gospodarcza:
Bezpłatne konsultacje dla uczniów. Nie wiesz, jaka szkoła i zawód będą dla Ciebie najlepsze?
Umów się na spotkanie z doradcą zawodowym w Fundacji Gospodarczej.
tel: 58 622 60 17
e-mail: sekretariat@fungo.com.pl
www.pomorskiemiasteczkozawodow.pl
Usługi świadczone są w ramach zadania publicznego Gminy Miasta Gdynia "Pomorskie
Miasteczko Zawodów".

3. Przedstawiciele Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych, którzy działają przy trzech
Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Gdyni:
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1:
ul. Leopolda Staffa 10
tel. 58 622 09 42
e-mail: sekretariat@ppp1.edu.gdynia.pl
www.ppp1.edu.gdynia.pl/

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2:
ul. Chylońska 227
tel. 58 623 31 39
e-mail: sekretariat@ppp2.edu.gdynia.pl
www.ppp2.edu.gdynia.pl/
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3:
ul. Płk. Dąbka 207
tel. 58 625 35 02
e-mail: sekretariat@ppp3.edu.gdynia.pl
www.ppp3.edu.gdynia.pl/
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne pomagają uczniom szkół podstawowych podjąć

decyzję w zakresie wyboru kierunku kształcenia i przyszłego zawodu. Konsultacje obejmują
również diagnozowanie i rozwijanie potencjalnych możliwości oraz mocnych stron, jak również
orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego. Więcej informacji
tutaj

4. Młodzieżowe Centrum Kariery w Gdyni Pomorska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy:
Doradztwo zawodowe realizowane jest poprzez:
1. poradnictwo i informację zawodową: usługi doradcze i informacyjne, projektowanie
indywidualnych planów działania, przedsiębiorczość,
2. indywidualne i grupowe zajęcia z dziedziny poradnictwa zawodowego,|
3. aktualne informacje o możliwościach kształcenia, dokształcania, szkolenia oraz rynku
pracy, nauka technik autoprezentacji,
4. kreowanie wśród młodzieży postawy przedsiębiorczości,
5. przeprowadzanie indywidualnych badań uzdolnień i zainteresowań.
tel. 58 781 83 23
e-mail: mck.gdynia@ohp.pl
5. Doradztwo edukacyjno - zawodowe dla obywateli Ukrainy:

Centrum Rozwoju Talentów zaprasza na bezpłatne konsultacje. Aby z nich
skorzystać, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. Można jej dokonać:

tel. 58 500 56 30 lub
e-mail: informacja@centrumtalentow.pl

dokariery – informacje dotyczące nauki zawodów i pierwszych kroków w pracy, zawody przyszłości, pomocne
materiały do nauki, kierunki dalszej nauki oraz pomocne poradniki o aktualnych trendach na rynku pracy oraz
sposobach na efektywną naukę.
Wielka darmowa powtórka - zajęcia startują 28 lutego. 40 darmowych lekcji z przedmiotów występujących na
egzaminie. Treści przedmiotowe, ale też treści uniwersalne, rozwojowe. Matematyka, język polski i angielski
oraz dwie ścieżki: #UMIEM i #challengeMÓZG. Lekcje będą nagrane. Harmonogram zajęć dostępny jest tutaj

Akcja rekrutacja - film dotyczący rekrutacji w systemie elektronicznym

Materiał niezbędnika absolwenta będzie na bieżąco aktualizowany o dodatkowe treści przez
Wydział Edukacji UM Gdyni.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kalkulator punktów
Materiał o tematyce doradczej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Gdyni
Materiał o temetyce doradczej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Gdyni
Materiał doradczy Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
Drogowskaz - ranking liceów i techników 2022 Perspektywy
Gdyński Navigator - wykaz instytucji świadczących wsparcie doradcze
Powtórka z matematyki
Bezpłatna pomoc Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych
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