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Drodzy Absolwenci 8-letnich Szkół Podstawowych 

Poni�ej Wydział O�wiaty Urz�du Miasta Poznania prezentuje:  

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

W roku szkolnym 2019/2020 odb�d� si� dwie odr�bne rekrutacje: 

dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych 

 oraz dla absolwentów 3-letnich gimnazjów. 

 

Ka�dy ucze� ma prawo wyboru nie wi�cej ni�  9 szkół  

oraz dowolnej liczby oddziałów w szkole! 

 

Drogi Absolwencie 8-letniej szkoły podstawowej, mo�esz wybierać spo�ród nast�puj�cych 

typów szkół ponadpodstawowych: 

· 4- letnie liceum ogólnokształc�ce, 

· 5- letnie technikum, 

· 3-letnia bran�owa szkoła I stopnia. 

 

 

Je�li jeste� uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej, to nadeszła pora na podj�cie                

przez Ciebie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia. 

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w województwie wielkopolskim                     

na rok szkolny 2019/2020 (w tym terminarz) okre�la Zarz�dzenie nr 110.1.4.2019 

Wielkopolskiego Kuratora O�wiaty z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów 

przeprowadzania post�powania rekrutacyjnego i post�powania uzupełniaj�cego, w tym 

terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych 

szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum 

Szanowni Rodzice, Drodzy Absolwenci 8-letnich Szkół Podstawowych 

Wybór szkoły to wa�na i odpowiedzialna decyzja. Przed wypełnieniem wniosku nale�y 

zapoznać si� ze szczegółow� ofert� szkół, przedstawion� w programie „Nabór”. Mo�na 

wej�ć na stron� internetow� ka�dej szkoły uczestnicz�cej w naborze. Warto dokładnie 

zapoznać si� z ofert� wszystkich szkół i oddziałów. W przypadku wyboru kształcenia                   

w zawodach nale�y wzi�ć pod uwag� stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej 

nauki. Informacje na ten temat s� dost�pne na stronie Centrum Doradztwa Zawodowego  

dla Młodzie�y w Poznaniu (www.cdzdm.pl). 

Dobry wybór to szansa na sukces ! 
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ogólnokształc�cego i czteroletniego technikum, klas wst�pnych, na semestr pierwszy klas 

pierwszych publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla 

dorosłych. (www.ko.poznan.pl). 

 

Wybór szkoły ponadpodstawowej powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami                     

i mo�liwo�ciami. Rozwa�nie podejmuj decyzj�.  

 

Mo�esz wybierać spo�ród nast�puj�cych typów szkół ponadpodstawowych: 

· 4-letnie liceum ogólnokształc�ce,  

· 5- letnie technikum, 

· 3-letnia bran�owa szkoła I stopnia. 

Dwa pierwsze typy szkół ko�cz� si� egzaminem maturalnym, natomiast nauka w technikum     

i szkole bran�owej daje mo�liwo�ć uzyskania zawodu. Pami�taj jednak,             

�e uko�czenie szkoły bran�owej  nie zamyka Ci drogi do zdania egzaminu maturalnego                  

- po uko�czeniu szkoły bran�owej b�dziesz mógł kontynuować nauk� w bran�owej szkole                    

II stopnia lub liceum ogólnokształc�cym dla dorosłych. 

 

W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu 

b�dzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego.  

 

 

 

 

 

Elektroniczny nabór zapewni spokojny, obiektywny i bezpieczny proces rekrutacji 

kandydatów. Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl  b�d� zamieszczane aktualne 

informacje na temat rekrutacji, w tym oferta szkół. Przy pomocy serwisu internetowego 

mo�na b�dzie: wypełnić wniosek o przyj�cie do szkoły, zapoznać si� z kryteriami i zasadami  

punktacj i, mieć stały dost�p do poradników, monitorować zainteresowanie innych 

kandydatów poszczególnymi oddziałami. 

 

JAK WYBRAĆ SZKOŁ� I KLAS� ? 

Harmonogram działa�: 

1) Mo�esz wybrać nie wi�cej ni� 9 szkół ponadpodstawowych (zespół szkół nie jest 

szkoł�), które odpowiadaj� Twoim zainteresowaniom (szkoły nale�y uło�yć według 

preferencji tzn. uwzgl�dniaj�c  poziom Twojego zainteresowania dan� placówk�). 

PAMI�TAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zale�y Ci najbardziej. 

2) Nie ma ogranicze� w wyborze liczby oddziałów w nie wi�cej ni� 9 wybranych               

przez Ciebie szkołach: 

Nowo�ci� b�dzie przeprowadzenie równie� rekrutacji uzupełniaj�cej  
 

przy pomocy systemu elektronicznego. 
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· wybierz wi�cej ni� jeden oddział (im wi�cej oddziałów wybierzesz, tym wi�ksze 

masz szanse na dostanie si� do szkoły), 

· zwróć uwag� nie tylko na liczb� ale tak�e na kolejno�ć w jakiej wybierasz 

oddziały, gdy� system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów. 

3)  Je�li wybrałe� oddział dwuj�zyczny, w tym oddział mi�dzynarodowy pami�taj,                   

by sprawdzić w szkole, która prowadzi nabór do tego oddziału, termin testu 

kompetencji z j�zyka. 

4) Wybieraj�c oddział sportowy/mistrzostwa sportowego sprawd� w szkole, która 

prowadzi nabór, zasady przyj�cia do tego oddziału . 

5) Je�li wybrałe� oddział wst�pny, sprawd� w szkole, która prowadzi nabór, termin testu 

predyspozycji j�zykowych  

 

UWAGA! Je�li wybierzesz mał� liczb� oddziałów lub wył�cznie oddziały 

ciesz�ce si� du�� popularno�ci� albo wszystkie oddziały w szkołach od lat 

przyjmuj�cych kandydatów wył�cznie z  wysok� punktacj�, zmniejszysz 

swoje szanse na szcz��liwy nabór. Spróbuj wst�pnie przeliczyć punkty, 

które prawdopodobnie uzyskasz za �wiadectwo oraz egzamin ósmoklasisty 

i porównaj z punktacj� w interesuj�cych Ci� klasach. 

 

 

W naborze na rok szkolny 2019/2020 jest mo�liwo�ć dokonania zmiany wyboru 

szkoły lub zmiany kolejno�ci wybranych szkół w terminie 

od 14 do 19 czerwca 2019 roku do godz.15.00 

 

· je�li dokonasz zmiany wyboru szkoły (system umo�liwi zmian� w dniach 14 - 19 

czerwca 2019 r.) i/lub zmiany kolejno�ci wybranych szkół, ponownie zanie� 

podpisany wniosek do szkoły pierwszego wyboru !!! 

 

 

Oto przykład wypełnionej listy preferencji. 

 

Pozycja Szkoła Klasa 

1. II  Liceum Ogólnokształc�ce P_1B MEDYCZNA 

2. Liceum Ogólnokształc�ce MM P_1A 

3. Liceum Ogólnokształc�ce MM  P_1C 
4. II  Liceum Ogólnokształc�ce P_1A-1PRAWNICZA 

5. II  Liceum Ogólnokształc�ce P_1A-2PRAWNICZA 

6. Technikum Komunikacji P_A1 
7. Technikum Komunikacji P_A2 
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O dostaniu si� do danego oddziału decyduje liczba punktów. 

 

Je�li zgromadzona przez Ciebie liczba punktów b�dzie niewystarczaj�ca, znajdziesz miejsce 

w drugiej, trzeciej  czy kolejnej szkole, a mo�e w innej klasie. Warto wybrać szkoły 

odpowiadaj�ce Twoim mo�liwo�ciom. System b�dzie przydzielał Ci� do klas kolejno                 

- od klasy wybranej na li�cie preferencji jako pierwszej. 

 

PAMI�TAJ !  Je�li nie jeste� laureatem olimpiady lub konkursu, które gwarantuj� przyj�cie 

do szkoły wybierz wi�cej ni� jeden oddział. Je�li na swojej li�cie wska�esz mał� liczb� 

oddziałów lub tylko takie, które ciesz� si� du�ym zainteresowaniem, mo�e zabrakn�ć                 

Ci punktów i nie dostaniesz si� do wymarzonej szkoły. 

Aby rekrutacja spełniła Twoje oczekiwania starannie dobieraj miejsca na li�cie preferencji. 

 

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ? 

 

· w Internecie na stronie https://nabor.pcss.pl przy pomocy informatora elektronicznego 

stwórz swoj� list� preferencji (mo�esz wybrać nie wi�cej ni� 9 szkół i dowoln� l iczb� 

oddziałów) i wypełnij pozostałe pola formularza, 

· je�li do wniosku doł�czysz dodatkowe o�wiadczenia i za�wiadczenia, zaznacz                  

to koniecznie  w systemie elektronicznego wyboru, 

· wydrukuj wniosek i podpisz własnor�cznie  oraz popro� jednego z rodziców       

o podpisane wydrukowanego wniosku; post�powanie rekrutacyjne zgodnie z ustaw�, 

prowadzone jest na wniosek rodzica (art. 20a, ust. 4) zło�ony w szkole pierwszego 

wyboru. W zwi�zku z tym szkoła nie mo�e przyj�ć wniosku, którego rodzic nie 

podpisał, 

· na ko�cu wniosku umieszczone zostanie wygenerowane dla Ciebie hasło dost�pu 

(PIN), które pozwoli sprawdzić czy otrzymasz miejsce w wybranej szkole 

ponadpodstawowej,  

· zanie� wniosek do szkoły pierwszego wyboru, 

· je�li dokonasz zmiany wyboru szkoły (system umo�liwi zmian� w dniach 14 - 19 

czerwca 2019 r.) i/lub zmiany kolejno�ci wybranych szkół, ponownie zanie� 

wniosek do szkoły pierwszego wyboru!!!  

 

UWAGA ! 

Wniosek wypełniony tylko elektronicznie  a nie zło�ony w szkole,  

nie bierze udziału w rekrutacji. 

 



 5

PAMI�TAJ ! Wnioski zło�one po terminie i niekompletne, nie bior� udziału w rekrutacji. 

Je�eli zapomniałe� zło�yć wniosek w terminie, b�dziesz mógł wzi�ć udział w elektronicznej 

rekrutacji uzupełniaj�cej do szkoły, która wyka�e wolne miejsca. 

 

Inne dokumenty, k tóre musisz zło�yć w zale�no�ci od tego, jaki wybrałe� typ szkoły: 

· za�wiadczenie lekarskie i opinia trenera - obowi�zuj�ce kandydatów ubiegaj�cych si�                  

o przyj�cie do k las sportowych i mistrzostwa sportowego, 

· za�wiadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) - obowi�zuj�ce kandydatów 

ubiegaj�cych si� o przyj�cie do szkół prowadz�cych kształcenie zawodowe (skierowanie na 

badanie otrzymasz po podaniu do publicznej wiadomo�ci przez komisj� rekrutacyjn� listy 

kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych), 

· za�wiadczenie o praktyce – dla młodocianych pracowników. 

 

Na terenie województwa wielkopolskiego badania kandydatów do szkół, którzy w trakcie 

praktycznej nauki zawodu nara�eni s� na działanie czynników szkodliwych, uci��liwych lub 

niebezpiecznych dla zdrowia organizuje Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy. Zasady 

przeprowadzenia ww. bada� wraz z wykazem jednostek badaj�cych i obowi�zuj�cymi 

wzorami dokumentów opublikowane s� na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum 

Medycyny Pracy (http://www.wcmp.pl/badania-uczniow-i-studentow.html) 

  

W terminie od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00  

do szkoły pierwszego wyboru nale�y przedło�yć oryginały lub kopie 

nast�puj�cych dokumentów: 

 

1. �wiadectwo uko�czenia szkoły podstawowej, 

2. za�wiadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  

3. za�wiadczenie kuratora o�wiaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, 

4. dyplomy osi�gni�ć wpisanych na �wiadectwie uko�czenia szkoły podstawowej. 

 

W przypadku równorz�dnych wyników uzyskanych z kryteriów na pierwszym etapie 

post�powania rekrutacyjnego, bierze si� pod uwag� potwierdzone opini� publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej problemy zdrowotne ograniczaj�ce mo�liwo�ć wyboru  

kierunku kształcenia, a w razie potrzeby kryteria ustawowe (ró�nicuj�ce), ale tylko wtedy gdy 

doł�czono wymagane dokumenty i o�wiadczenia potwierdzaj�ce ich spełnianie.  

 

Uwaga ! Rodzice zamierzaj�cy skorzystać z uprawnie� wynikaj�cych z kryteriów 

ró�nicuj�cych zobowi�zani s� do dostarczenia dokumentów potwierdzaj�cych spełnianie 

kryteriów do 31 maja 2019 r. O�wiadczenie (wzór do pobrania ze strony internetowej  
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Naboru) potwierdzaj�ce spełnianie kryteriów, składa si� pod rygorem odpowiedzialno�ci 

karnej za składanie fałszywych zezna�, natomiast pozostałe dokumenty składane    

s� w oryginale, notarialnie po�wiadczonej kopii albo w postaci urz�dowo po�wiadczonego 

(zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu post�powania administracyjnego) odpisu lub wyci�gu  

z dokumentu, b�d� w postaci kopii po�wiadczonej za zgodno�ć z oryginałem przez rodzica. 

Przewodnicz�cy komisji rekrutacyjnej mo�e ��dać dokumentów potwierdzaj�cych 

okoliczno�ci zawarte w o�wiadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez 

przewodnicz�cego lub mo�e zwrócić si� do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

wła�ciwego ze wzgl�du na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych 

okoliczno�ci. 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI  

 

Lp. Rodzaj czynno�ci 
Termin 

w post�powaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w post�powaniu 
uzupełniaj�cym 

1. 

Zło�enie wniosku o przyj�cie  
do szkoły ponadpodstawowej wraz z 
dokumentami potwierdzaj�cymi 
spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod 
uwag� w post�powaniu 
rekrutacyjnym 

od 13 maja 2019 r. 
do 31 maja 2019 r. 

do godz. 15.00  
 

 
 

od 26 lipca 2019 r. 
do 30 lipca 2019 r. 

     do godz. 15.00 

2. 
 

 
Przeprowadzenie sprawdzianu 
uzdolnie� kierunkowych dla 
kandydatów do szkół z programem 
nauczania wymagaj�cym od 
kandydatów szczególnych 
indywidualnych predyspozycji. 

 03 czerwca 2019 r.  
  

 
 
 

31 lipca 2019 r.  
 

3. 

Przeprowadzenie prób sprawno�ci 
fizycznej dla kandydatów do szkół 
sportowych, szkół mistrzostwa 
sportowego i szkół z oddziałami 
sportowymi lub z oddziałami 
mistrzostwa sportowego 

 

od 04 czerwca 2019 r. 
do 07 czerwca 2019 r. 

 
 
 

01 sierpnia 2019 r. 

4. 

Przeprowadzenie sprawdzianu 
kompetencji j�zykowych dla 
kandydatów do szkół dwuj�zycznych 
i szkół z oddziałami dwuj�zycznymi 
lub z oddziałami mi�dzynarodowymi. 

od 10 czerwca 2019 r. 
do 11 czerwca 2019 r. 

 
 
 

31 lipca 2019 r 
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5. 
Przeprowadzenie sprawdzianu 
predyspozycji j�zykowych dla 
kandydatów do klas wst�pnych. 

12 czerwca 2019 r. 

 
 
 

02 sierpnia 2019 r. 

6. 

Sporz�dzenie przez komisj� 
rekrutacyjn� informacji o 
uzyskanych przez poszczególnych 
kandydatów wynikach sprawdzianu 
uzdolnie� kierunkowych, 
sprawdzianu kompetencji 
j�zykowych, sprawdzianu 
predyspozycji j�zykowych i prób 
sprawno�ci fizycznej .  

do 13 czerwca 2019 r. 
do godz.10.00 

 
 
 

05 sierpnia 2019 r. 
do godz. 10.00 

7. 

Podanie do publicznej wiadomo�ci 
przez komisj� rekrutacyjn� listy 
kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywny wynik sprawdzianu 
uzdolnie� kierunkowych. 

do 13 czerwca 2019 r. 
do godz.10.00 

 
 
 

05 sierpnia 2019 r. 
do godz. 10.00 

8. 
Mo�liwo�ć dokonania zmiany 
wyboru szkoły i/ lub zmiany 
kolejno�ci wybranych szkół. 

od 14 czerwca 2019 r.  
do 19 czerwca 2019 r. 

godz.15.00 

 
 

nie dotyczy 

9 

Uzupełnienie wniosku o przyj�cie  
do szkoły ponadpodstawowej o 
�wiadectwo uko�czenia szkoły oraz 
za�wiadczenie o  wynikach 
egzaminu zewn�trznego. 

od 21 czerwca 2019 r.  
do 25 czerwca 2019 r. 

do godz.15.00 

 
 

nie dotyczy 

10. 

Weryfikacja przez komisj� 
rekrutacyjn� wniosków o przyj�cie  
do szkoły ponadpodstawowej i 
dokumentów potwierdzaj�cych 
spełnianie przez kandydata 
kryteriów po�wiadczonych w 
o�wiadczeniach, w tym dokonanie 
przez przewodnicz�cego komisji 
rekrutacyjnej czynno�ci zwi�zanej z 
ustaleniem tych okoliczno�ci.  

do 28 czerwca  2019 r. 
 

 
 
 
 
 

do 05 sierpnia 2019 r. 
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11. 

Weryfikacja przez komisj� 
rekrutacyjn� wniosków o przyj�cie  
do szkoły ponadpodstawowej i 
dokumentów potwierdzaj�cych 
spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod 
uwag� w post�powaniu 
rekrutacyjnym, w tym ustalonych 
przez wójta (burmistrza lub 
prezydenta) okoliczno�ci 
wskazanych w o�wiadczeniach.    

15 lipca 2019 r.  

 
 
 
 
 

20 sierpnia 2019 r. 

12. 

Podanie do publicznej wiadomo�ci 
przez komisj� rekrutacyjn� listy 
kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 16 lipca 2019 r. 
godz.10.00 

 
21 sierpnia 2019 r.  

godz. 10.00 

13. 
Wydanie przez szkoł� prowadz�c� 
kształcenie zawodowe skierowania 
na badanie lekarskie. 

od 16 lipca 2019 r.            
do 18 lipca 2019 r. 

 
 
 

od 21 sierpnia 2019 r.            
do 23 sierpnia 2019 r. 

14. 

Potwierdzenie woli przyj�cia 
w postaci przedło�enia oryginału 
�wiadectwa uko�czenia szkoły 
i oryginału za�wiadczenia 
o wynikach egzaminu 
zewn�trznego, o ile nie zostały one 
zło�one w uzupełnieniu wniosku 
o przyj�cie do szkoły 
ponadpodstawowej, a w przypadku 
szkoły prowadz�cej kształcenie 
zawodowe - tak�e za�wiadczenia 
lekarskiego zawieraj�cego 
orzeczenie o braku przeciwwskaza� 
zdrowotnych do podj�cia 
praktycznej nauki zawodu. 
 

od 16 lipca 2019 r. 
do 24 lipca 2019 r.  

do godz. 13.00 

 
 
 
 
 
 
 

od 21 sierpnia 2019 r.            
do 29 sierpnia 2019 r. 

do godz. 13.00 

15. 

Podanie do publicznej wiadomo�ci 
przez komisj� rekrutacyjn� listy 
kandydatów przyj�tych i  kandydatów 
nieprzyj�tych 

 25 lipca 2019 r. 
godz.13.00 

 
30 sierpnia 2019 r. 

godz. 13.00 

16. 

Poinformowanie przez dyrektora 
szkoły ponadpodstawowej 
Wielkopolskiego Kuratora O�wiaty o 
liczbie wolnych miejsc w szkole. 

25 lipca 2019 r. 
godz.15.00 

 
30 sierpnia 2019 r. 

godz. 15.00 

 
 

Pami�taj, �e powy�sze terminy zostały okre�lone przez Wielkopolskiego Kuratora 

O�wiaty i przestrzeganie ich jest Twoim obowi�zkiem. 

 

 

 



 9

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 

Rodzice dzieci kandydatów, którzy nie zostali przyj�ci mog�: 

· wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporz�dzenie uzasadnienia odmowy 

przyj�cia kandydata do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomo�ci listy kandydatów przyj�tych i nieprzyj�tych - uzasadnienie 

sporz�dzanie jest w ci�gu 5 dni od dnia zło�enia wniosku, 

· wnie�ć do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygni�cia komisji rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy - dyrektor szkoły 

rozpatruje odwołanie w ci�gu 7 dni od dnia jego zło�enia, 

· zło�yć do s�du administracyjnego skarg� na rozstrzygni�cie dyrektora danej szkoły 

po wyczerpaniu innych mo�liwo�ci okre�lonych ustaw� rekrutacyjn� . 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJ�CA 

 

KANDYDACI, którzy nie zostan� przyj�ci do wybranych szkół w post�powaniu 

rekrutacyjnym b�d� mogli uczestniczyć w rekrutacji uzupełniaj�cej, organizowanej 

przez system NABÓR 2019 w poszczególnych szkołach, w których pozostan� wolne 

miejsca.  

Rekrutacja uzupełniaj�ca zostanie przeprowadzona w systemie elektronicznym tak jak 

w post�powaniu rekrutacyjnym. 

 

1. Wolne miejsca zostan� ogłoszone w terminie 25 lipca 2019 r. godz.15.00 

2. W przypadku post�powania rekrutacyjnego uzupełniaj�cego do wniosku nale�y 

doł�czyć odpowiednio wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy             

z wyj�tkiem za�wiadczenia lekarskiego zawieraj�cego orzeczenie o braku 

przeciwwskaza� zdrowotnych do podj�cia praktycznej nauki zawodu.  

3. Ogłoszenie listy kandydatów przyj�tych i nieprzyj�tych do szkoły 30 sierpnia 2019 roku  

godz.13.00 
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KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI 

(ROZPORZ�DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzania post�powania rekrutacyjnego oraz post�powania 

uzupełniaj�cego  do publicznych przedszkoli, szkół i placówek) 

 

1. O przyj�ciu kandydata do oddziału klasy pierwszej  decyduje liczba punktów, jakie 

kandydat uzyskał z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty oraz z ocen                         

z obowi�zkowych zaj�ć edukacyjnych i osi�gni�ć wymienionych na �wiadectwie 

uko�czenia szkoły podstawowej, a nie kolejno�ć wskazania okre�lonego oddziału                  

na li�cie wyborów we wniosku rekrutacyjnym. 

2. W post�powaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznej szkoły 

ponadpodstawowej o przyj�ciu kandydatów do klasy pierwszej decyduj� kryteria 

uwzgl�dniaj�ce: 

1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

zawarte  w za�wiadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, 

2) oceny z j�zyka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowi�zkowych zaj�ć 

edukacyjnych, 

3) �wiadectwo uko�czenie szkoły podstawowej z wyró�nieniem, 

4) szczególne osi�gni�cia ucznia wymienione na �wiadectwie uko�czenia szkoły 

podstawowej. 

 

3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasi�gu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (wymienionych   

w Zarz�dzeniu Nr 110.I.17.2019 Wielkopolskiego Kuratora O�wiaty: Wykaz zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora O�wiaty 

uwzgl�dniany w post�powaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020), przyjmowani s� do 

wybranej szkoły ponadpodstawowej  z pomini�ciem pozostałych kryteriów . 

 

Zach�camy wszystkich kandydatów do szkół ponadpodstawowych do zapoznania si�   

z ofert� szkół dost�pn� w wersji elektronicznej na stronie https://nabor.pcss.pl.   

 

W przypadku w�tpliwo�ci dotycz�cych naboru i rekrutacji dodatkowe informacje mo�esz 

uzyskać w swojej szkole podstawowej, w szkołach ponadpodstawowych oraz w Wydziale 

O�wiaty Urz�du Miasta Poznania, tel., 61 878 57 15, 61 878 43 01, 61 878 43 72, 61 878 

42 97, e-mail serwis.oswiata@um.poznan.pl. 

 

�yczymy wszystkim Uczniom trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej! 

WYDZIAŁ O�WIATY URZ�DU MIASTA POZNANIA 


