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Watszawa,4 grudnia 2O18 t,

Sąauoł,ni Fłń§łł,
RadĘlv i Qpiefułnońe |ilężin,WIl klary §ąkołf ?nfułapanęi aaąIll klllg giuna7jw,

iuż wkr<itce, za pośre<ir:icfwem d"vtektrlreiw szkćlł, dtlttze ttl Państva ulotkl
doĘczllca tekruracii d<t szk<ił ponaĄ<xJstawow_vch i płnałigi.tatrzjłlnych, Ttl w"łźnv
<lla Faristwa nr()f,B€nt, Zaclręrcam, allv wsptilde ze srłrirni dziećrni - ucz&iami \ĄII klasy
szkoły pocistawowcj oraz ll l klas,r,gimna;jum - zapoznali się Patistwo z §cścią ulotki. Jcstcnr
prrckonana, żc za\r,artc w nicj inFormacic będąi:lomocnc. Zapcwniam, żc s;zkoły są€lotowc
na przyięcic Paristwa łJzicci - posiadaią odpowicdnią liczbą sal dydak§,cznych i utworzą
więksirą liczbę klas.

X[/ kwestii dtldatk<v.vch pytari łltl Pańsręą ctyspoąvcii ptlz<lstaią tlima i w.vctziaĘ
tlświary w samotzątlech, <ltltatlc.v zawo<ltlwi w szktlłach, a także dyrektrltz}, ()i.rż k§tat(}fzy
tlświarł, ktćlrzy najĘiej zlaiłys.vtn:u:ję szktjł w tlarrlłn reitnie. §f lurłr<ldnclr działają
punkty konsultacyifle, lista kontaktołv icst dostępna na stronic illtcrnctowcj
www.men,§oT.pl/rekutĘa/kontaktydo-kwatoriovr, lJrzypomnę fównicż, żc pyłarria
zwiąl,ane z nalrcrcm do szkół na rok szkolny 2019/2020 iuż od kilku micsięcy możlra
kicrować na ądrcs rekruta§a@men.gov.pl. Wc wrzcśnirr bt. drr szkół podsttlwclwych
i gimruzitiw trafił specjalny plakat dcltycząpv tektutacii Uruchomiliśrny tabże zahła<lkę
www.me&gov.pllrelautacia, rra ktłitei moźn:r eri,łleŹĆ wszyst§e szczegóklwe inl'<młrcje.

Zachęcanr dtr r<rzrntlvT z <]ńełń na temłt iclr plłnt'nł dtlncząevch w},lxlru
krlnkrctncgo profilu szkr:ły. Z danych wynika, żc pon,łi połtrwa tcznióv, dccycluic się
na nłukę w szkołach tcchnicznych i brłnżowycir. Ok. 55 proc. młodych ludzi rvybicm
kszmłccnic z*wo<lowc, a 4_5 proc. dccyrlujc się na liccum ogóInokształcącc. Wcclług naszych
szłcurrków w roku szkohlym 2a19/2020 w liccąch ogólnokształcących Ędzic uczyło się
we wsz_vstkicb klasach (l52 Ęs. uczrririw. Podobrrą iiczl4 licealistriw rnieliśmy w r<lku

szktllnrłn 2$9 /Aal{r. Wtiwczas w ljceach ogtilr:tlkształcąq,ch uczykl się ó,5(l rys. uczni<iw
Poclczas tclzmtiw ze swtlimi dziećmi vrxto wziąć po<l uł,a5 ich zaintetes<rwania
i ptetlyspozl,cie, a tłkze punktacię do szk<ił, dtl kteirych hędą aplikować. ()ełrl,m żildłem
informacji o szkołach w regionic są tzw, dni otwartc i targi szkół. L}dział w nich będzic
pomocny prży wl,borzc dalszci ścicżki ksztłłccnia.

Zapcwriam, żc każdy absolwcnt szkoły podslawowcj i p;irnnazjum znaidzic rnicjscc
w szkole od 1 wrześlria 2019 mku.
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