
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie klas ósmych! 

Wybór szkoły ponadpodstawowej często kojarzy się z problemem: czymś, co sprawia 
dyskomfort, powoduje niepokój, zmusza do decydowania na podstawie wielu 
niewiadomych. 
To jednak pierwsza ważna decyzja Ósmoklasisty, od której niestety nie ma ucieczki. 
To pierwszy etap planowania kariery edukacyjno - zawodowej, o której już pewnie 
nieraz słyszeli uczniowie klas VIII. Taka kariera dotyczy każdego z nas - to nasze 
wykształcenie (ukończone szkoły, kursy, niezależnie od wybranego zawodu) oraz 
każda praca, jaką wykonujemy w ciągu całego życia. 
Przed Uczniami klas VIII trudna decyzja - to nie ulega wątpliwości. Ósmoklasiści - już 
wiecie, że możecie  zrobić wiele, aby ją sobie ułatwić.  

Zdalny kontakt z pedagogiem szkolnym i doradcami zawodowymi 

dla uczniów kl. VIII 

Jest możliwość skorzystania z poradnictwa indywidualnego wykorzystując: dziennik 

elektroniczny, Messenger lub rozmowę telefoniczną. Na bieżąco na stronie 

internetowej szkoły uzupełniana jest zakładka z informacjami dotyczącymi wyboru 

szkoły i zawodu, a także z innymi materiałami z doradztwa zawodowego.  

Zapraszam wszystkich uczniów i nadal zachęcam do e-konsultacji, którzy mają taką 

potrzebę wsparcia, bo ważne wybory przed WAMI.  

Ponadto informuję, że rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej 
branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących dla młodzieży 
oraz klas wstępnych w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych lub z oddziałami 
dwujęzycznymi prowadzonych przez Miasto Kraków odbędzie się z wykorzystaniem 
informatycznego systemu rekrutacyjnego, do którego dostęp będzie możliwy od  
11 maja 2020 r. na stronie:   https://krakow.e-omikron.pl 

Na wyżej podanej stronie internetowej można zapoznać się z ofertą rekrutacyjną, 
korzystając z wyszukiwarki pozwalającej na znalezienie szkoły określonego typu, w 
określonej dzielnicy, wg. typu grupy rekrutacyjnej (ogólnodostępna, integracyjna, 
terapeutyczna, sportowa, dwujęzyczna), kształcącej w określonym zawodzie. 

Informacje o krakowskich szkołach samorządowych i nie samorządowych dostępne 
są także na stronach www: 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=27315 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/195716,artykul,szkoly.html 

https://naszeszkoly.krakow.pl/  

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I branżowych  
szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz klas  
wstępnych w  liceach ogólnokształcących dwujęzycznych lub z oddziałami  
dwujęzycznymi prowadzonych przez Miasto Kraków, będzie przeprowadzone  

w nowych terminach.  

https://krakow.e-omikron.pl/
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=27315
https://portaledukacyjny.krakow.pl/195716,artykul,szkoly.html
https://naszeszkoly.krakow.pl/


Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania 
dokumentów będą podane po opublikowaniu ich przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. 

 

Egzamin ósmoklasisty 2019/2020 

1. Język polski -16 czerwca 2020r. (wtorek) – godz. 9:00 
2. Matematyka -17 czerwca 2020r. (środa) – godz.  9:00 
3. Język obcy nowożytny -18 czerwca 2020r. (czwartek) – godz. 9:00 

Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. 

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. 
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - do 31 lipca. 

 


