
REKRUTACJA  
DO LICEÓW, TECHNIKÓW 

BRANŻOWYCH SZKÓŁ  
I STOPNIA 
2019/2020



Podstawa prawna: 
•   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo Oświatowe 

• Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 

• Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 
szkół i placówek 

• Zarządzenie NR 110.1.6.2018 WIELKOPOLSKIEGO 
KURATORA OŚWIATY z dnia28 stycznia 2019 roku w sprawie 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 
postępowania uzupełniającego 

• Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 
ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 
szkolny 2019/2020



WYBÓR SZKÓŁ 

•Przeanalizować ofertę szkół  
•Zapoznać się ze stroną www szkoły  
•Przeczytać regulaminy rekrutacji  
•Udać się na spotkania do szkół – dni otwarte  
•Przeanalizować szanse dostania się do 
wybranej szkoły 
•Zapoznać się z perspektywą dalszej kariery  



WYBÓR SZKÓŁ 

•Uczeń ma prawo kandydować do nie więcej niż 9 
szkół,  
w ramach których może wybrać dowolną liczbę 
oddziałów w określonej przez siebie kolejności.  
Wybierając większą liczbę oddziałów > wzrost szans 
w rekrutacji!  
•Ustalenie kolejności wybranych oddziałów – to 
określenie preferencji.  
•Oddział wybrany jako pierwszy to oddział, do którego 
uczeń najbardziej chce się dostać; oddział ostatni - o 
najmniejszych preferencjach.  
Wybierając tylko oddziały o dużej liczbie kandydatów 
>możliwość niedostania  się do żadnego oddziału.  
Należy wybrać choć jeden oddział mniej popularny. 



WYBÓR ODDZIAŁÓW  (KLAS) 
Wybieranie oddziałów w obrębie wybranych 
szkół:  
•Ważna kolejność wyboru oddziałów  
• O DOSTANIU SIĘ DO DANEGO OODZIAŁU 

DECYDUJE LICZBA PUNKTÓW 
•Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do 
którego kandydat chce dostać się najbardziej. 
Ostatni to ten, na którym kandydatowi zależy 
najmniej.  
•Szkoła, prowadząca oddział, wybrany jako 
pierwszy - „szkoła pierwszego 
wyboru” (wyeksponowana na stronie głównej 
konta kandydata). 





WNIOSEK 
Złożenie WNIOSKU o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej ( wniosek podpisany przez 
Rodziców, koniecznie należy pamiętać PIN) wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym  
Wniosek należy wypełnić tutaj:  
https://nabor.pcss.pl/poznan/
szkolaponadgimnazjalna
od 13 maja do 31 maja 2019 roku –  
do godz.15.00  

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa


WAŻNE:  
W NABORZE NA ROK SZKOLNY  
2019/20120 
JEST MOŻLIWOŚĆ ZMIANY 
DECYZJI O WYBORZE SZKOŁY 
LUB ZMIANY KOLEJNOŚCI 
WYBRANYCH SZKÓŁ 
14.06-19.06.2019 do godz.
15.00



DODATKOWE INFORMACJE 
Przeprowadzenie prób sprawności 
fizycznej 

Przeprowadzenie sprawdzianu 
kompetencji językowych 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych  

/sprawdzić terminy na stronie szkoły/ 



Do szkoły pierwszego wyboru należy 
przedłożyć oryginały lub kopie następujących 
dokumentów: 
- świadectwo ukończenia gimnazjum, 
- zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego, 
- zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu 

tytułu laureata lub finalisty 
- dyplomy osiągnięć wpisanych na 
świadectwie ukończenia szkoły gimnazjum. 

- od 21czerwca do 25 czerwca 
2019r. -do godz. 15.00  

 



Weryfikacja 
dokumentów  
  

do 28czerwca 2019 r. 



Podanie do publicznej wiadomości przez  
komisję rekrutacyjną LISTY kandydatów 
ZAKWALIFIKOWANYCH i kandydatów 
NIEZAKWALIFIKOWANYCH  
(po wcześniejszej weryfikacji przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 
p o n a d p o d s t a w o w e j i d o k u m e n t ó w 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym)   

 16 lipca 2019r. – godz.10.00 
 



POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA  
w postaci przedłożenia: 

 - oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

- oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu zewnętrznego 
- oryginałów dyplomów  

od 16 lipca do 24 lipca 2019 - do 
godz. 13.00 



Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną LISTY kandydatów 
PRZYJĘTYCH  
i kandydatów NIEPRZYJĘTYCH   

25 lipca 2019r. – godz.13.00 



KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI 
Sposób naliczania punktów: 
• wyniki egzaminu gimnazjalnego 
• oceny (na świadectwie ukończenia gimnazjum) z 
języka polskiego, matematyki i z dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych 
przez dyrektora szkoły przeprowadzającego 
rekrutację, 
• świadectwo ukończenia gimnazjum z 
wyróżnieniem, 
• szczególne osiągnięcia wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 



Niezależnie od wyżej określonych zasad,  
w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani 
są:  
Laureat lub f inal i sta ogólnopolsk iej o l impiady 
przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o 
zas ięgu wojewódzk im lub ponadwojewódzk im, 
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, 
lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek 
artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie 
oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub 
specjalistyczna jednostka nadzoru,  
o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w 
pierwszej kolejności(art. 132. Ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 











Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,  
ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na 
podstawie  z dnia 27 lutego 2019 roku. 
uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 
szkolny 2019/2020 : 
patrz : www.ko.poznan.pl

http://www.ko.poznan.pl/rodzice


ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA 
SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA 

KONKURSY 

Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie 
zawartych porozumień: 
• 10 punktów - tytuł finalisty konkursu  przedmiotowego 
• 7 punktów - tytuł laureata konkursu tematycznego/

interdyscyplinarnego 
• 5 punktów - tytuł finalisty konkursu  tematycznego/

interdyscyplinarnego



KONKURSY  
Zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane 
przez kuratora oświaty:  
• 10 punktów - dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu 

przedmiotowego.  
• 7 punktów - dwa lub więcej tytułów laureata konkursu  

tematycznego/interdyscyplinarnego.  
• 5 punkty – dwa lub więcej tytułów  finalisty konkursu 

tematycznego/interdyscyplinarnego 
• 7 punktów - tytuł finalisty konkursu  przedmiotowego 
• 5 punkty tytuł laureata konkursu  tematycznego/

interdyscyplinarnego 
• 3 punkty - tytuł finalisty konkursu tematycznego/

interdyscyplinarnego



KONKURSY  

Punkty za konkursy wiedzy organizowane 
przez inne jednostki  

Zawody wiedzy o zasięgu międzynarodowym, 
ogólnopolskim lub turnieje o zasięgu 
ogólnopolskim:  
• 10 punktów - tytuł finalisty konkursu z 

przedmiotów objętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej,  

• 4 punkty - tytuł laureata turnieju z przedmiotów 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej,  

• 3 punkty - tytuł finalisty turnieju z przedmiotów 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 



KONKURSY  
Punkty za konkursy wiedzy z przedmiotów 

artystycznych  
Zawody wiedzy będące konkursem lub turniejem z 
przedmiotów artystycznych o zasięgu 
ponadwojewódzkim, wojewódzkim  
• 10 punktów - dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu z 

przedmiotów objętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej,  

• 7 punktów - tytuł finalisty konkursu z przedmiotów 
objętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej,  

• 3 punkty - tytuł laureata turnieju z przedmiotów 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej, 



KONKURSY  
• 7 punktów  - dwa lub więcej tytuły laureata 

turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej,  

• 5 punktów - dwa lub więcej tytuły finalisty 
turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej.  

• 2 punkty - tytuł finalisty turnieju z 
przedmiotów nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej. 



KONKURSY  

Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe 
organizowane  przez kuratora oświaty lub inne 
podmioty – wysokie miejsce na szczeblu:  
• międzynarodowym – 4 punkty 
• krajowym – 3 punkty 
• wojewódzkim – 2punkty 
• powiatowym – 1 punkt.



WARTO WIEDZIEĆ 
Centrum Doradztwa Zawodowego dla 
Młodzieży 
ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań 
tel (61) 855-76-04,  
tel/fax (61) 851-97-84 
www.cdzdm.pl 
cdzdm@cdzdm.pl 
https://nabor.pcss.pl  
serwis.oświata@um.poznan.pl  
Tel. 618785715, 618784301, 618784372, 
618784297 

mailto:cdzdm@cdzdm.pl
mailto:cdzdm@cdzdm.pl


WAŻNE TERMINY: 
14 czerwca – wyniki egzaminów   /
www.oke.poznan.pl/ 
-logowanie do: serwis dla uczniów/ 
21 czerwca – wydawanie 
świadectw  
i zaświadczeń z wynikami 
egzaminów


