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Rekrutacja – tego nie da się wytrzymać!  
Lato 2021 – stres, rekrutacja i jeszcze raz stres
To co pokazała w tym roku rekrutacja dowodzi, że nie 
powinno się na Uczniów patrzeć wyłącznie z perspek-
tywy wyników, numerków i ocen, i że system rekru-
tacji to nie powinna być wyłącznie żelazna matematy-
ka. Czas pokazał, że system powinien odzyskać ludzką 
twarz. Ale od początku. 

Obowiązek szkolny trwa do 18 roku 
życia, co oznacza, że każdy Uczeń 
musi pójść do szkoły ponadpodsta-
wowej. Aby tak się stało, najpierw 
podchodzi do egzaminu ósmoklasisty, 
który jeszcze przez dwa lata będzie 
obejmować trzy przedmioty – język 
polski, matematykę i język obcy. I tu 
zaczyna się całoroczny stres Uczniów, 
Rodziców i Nauczycieli.

Z jednej strony ktoś może argu-
mentować, że zawsze musi być jakiś 
egzamin, że im szybciej zaczniemy 
pracować nad sobą, im szybciej przy-
stosujemy się do bycia testowanym, 
tym łatwiej będzie nam w życiu. Ze-
wsząd słychać głosy, że przed każ-
dym jeszcze wiele egzaminów i że 
nie ma się co tak rozczulać. I pewnie 
jest w tym sporo prawdy. Poza eg-
zaminem ósmoklasisty, który rozpalił 
nasze emocje na początku lipca, egza-
minami zawodowymi, maturą, egza-
minem licencjackim, później magister-
skim życie egzaminuje nas na każdym 
kroku, wiec im szybciej nauczymy się 
radzić sobie ze stresem – tym lepiej. 

Ale gdy dzień po dniu towarzy-
szysz swoim Uczniom w codzien-
nych zmaganiach, i z pandemią, 
i z egzaminem ósmoklasisty, to cały 
proces zaczyna inaczej wyglądać. 
Z jednej strony każdy ma  nadzieję, 
że  ciężka praca ze strony Uczniów 
i Nauczycieli na pewno się opłaci i że 
się uda dostać do wymarzonej szko-
ły, ale z drugiej strony wiadomo, że 
rekrutacja jest bezwzględna, że poza 
numerkami i liczbą punktów nikt nie 
widzi indywidualnego Ucznia. I nic 
innego nie będzie się liczyć. Gdy 
napisaliśmy list rekomendacyjny dla 
naszej Uczennicy do szkoły prywat-
nej usłyszeliśmy, że dla szkoły nie 
ma to znaczenia w procesie rekru-
tacji. Z jednej strony jak najbardziej 
rozumiemy, że proces rekrutacji 

powinien być w 100% obiektywny, 
ale z drugiej strony zrobiło nam się 
smutno. Jak to nie ma znaczenia, że 
szkoła mogłaby zyskać w swoich 
progach wspaniałą, mądrą i kochaną 
osobę? To prawda, że może ktoś na-
pisał lepszy esej, ktoś odpowiedział 
lepiej na pytania egzaminatorów, ale 
ta dziewczynka jest po prostu nie-
zwykła i każda szkoła powinna być 
szczęśliwa, mając taką Uczennicę 
u siebie. Wiem, że to nie jest obiek-
tywne kryterium, ale serce boli. 

Jeszcze bardziej przeraża, gdy oka-
zuje się, że w województwie mazo-
wieckim ponad 2600 uczniów nie do-
stało się do żadnej ze szkół podczas 
pierwszej tury rekrutacji i jest kilka 
osób z twojej szkoły i wielu okolicz-
nych, które otworzyły folder „wyniki” 
w aplikacji rekrutacyjnej i zobaczyły, 
że im się także nie powiodło. Nigdzie. 
I to jest niewyobrażalny stres, które-
go ani Uczniowie, ani ich Rodzice nie 
powinni przechodzić, i na który tacy 
młodzi ludzie nie są gotowi. W żad-
nych okolicznościach. To jest sytu-
acja, w której widać, że w systemie 
coś zdecydowanie poszło nie tak. 

Poza tym rekrutacja jest zwyczaj-
nie rozwleczona w czasie. Ucznio-
wie składają dokumenty do nie-
których szkół już od 17 maja, żeby 
dopiero 22 lipca dowiedzieć się 
o wynikach. A ci, którzy nigdzie się 
nie dostali, zaczynają ponownie ten 
sam stresujący proces 3 sierpnia 
i czekają do 16 sierpnia. Co najsmut-
niejsze, system nie ma odpowiedzi 
na to, co się stanie gdy zawiedzie 
także rekrutacja uzupełniająca? 
„Trzeba dzwonić” – mówią dyrekto-
rzy szkół, z którymi kontaktujemy 
się, aby zasięgnąć języka. Aż trudno 
sobie wyobrazić, że Rodzic i Uczeń 
spędzi kolejne kilka dni poszukując 
„wolnego miejsca” w szkole. 

Trudno nam, jako szkole, odnaleźć 
się w tej sytuacji. Z jednej strony wszy-
scy chcą napisać egzamin jak najlepiej 
i poprawić wszystkie możliwe oceny, 
a szkoła musi  w tym pomóc. Dlate-
go organizujemy dla Uczniów dodat-
kowe zajęcia, Nauczyciele dwoją się 
i troją, aby Uczniowie byli jak najlepiej 
przygotowani i w rezultacie osiągnęli 
jak najlepszy wynik. Inaczej ich szan-
se dramatycznie spadają, gdyż wynik 
egzaminu odpowiada za 50% punk-
tów do szkół ponadpodstawowych, 
a to jest bardzo dużo i zazwyczaj jest  
czynnikiem decydującym. Oprócz 
tego jest ogromna presja, a stres ro-
śnie z każdym dniem. Nikt nie wie, 
jakie będą progi, czy wystarczy punk-
tów, i wreszcie czy dana szkoła jest 
w zasięgu naszych marzeń. 

Rekrutacja, choć w naturalny spo-
sób jest rywalizacją, gdzieś mimo 
wszystko powinna widzieć indywidu-
alnego Ucznia i jego potrzeby, a nie być 
wyłącznie sumą punktów. Być może 
na podstawie „arkuszy osiągnięć” 
i wyników lat poprzednich Uczniowie 
powinni otrzymywać zindywidualizo-
waną ofertę szkół, która pozwoli im 
wybrać najlepsze ze wszystkich.  I pa-
miętać, że za wynikiem stoi ktoś, kto 
mógł mieć gorszy dzień, trudniejszą 
sytuację niż inni, czy po prostu być 
na tyle młodym, że nie potrafi sobie 
z tym stresem poradzić. 

Dziękuję wszystkich naszym 
Uczniom za ten rok niezależnie od 
wyników Waszych rekrutacyjnych 
zmagań. Dziękujemy, że byliście 
w naszej szkole. Staraliśmy się  po-
móc Wam najlepiej jak mogliśmy. 
Nie wszystkich uszczęśliwiliśmy, kil-
ku uratowaliśmy, wielu pomogliśmy, 
a kilku nie chciało naszej pomocy. Ale 
poradzicie sobie! Wierzymy w Was! 
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