
ZASADY REKRUTACJI 
DO SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH
2019/20



SZKOŁY NIEUCZESTNICZĄCE 
W NABORZE ELEKTRONICZNYM 

INNE ZASADY I TERMINY REKRUTACJI

 International School of Poznań (ISOP) 

 Liceum da Vinci 

 Liceum Katolickiego Stowarzyszenia 
Wychowawców 

 Liceum Plastyczne im. P. Potworowskiego 

 Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej 

 Liceum Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania 
Pańskiego im. Matki J. Borzęckiej 

 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia 
im. J. Kaliszewskiej 

 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 
II stopnia im. M. Karłowicza 

 Prywatne Liceum Kossaka 

 Publiczne Katolickie Liceum im. J. Pawła II 

 Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
im. R. Strzałkowskiego 

 Publiczne Salezjańskie Liceum 
Ogólnokształcące 

 Szkoła Marcina Gortata - Liceum 
Ogólnokształcące

 Szkoła O!Mega – Liceum Ogólnokształcące 

 Liceum Ogólnokształcące SPARK ACADEMY

 Technikum TEB

więcej informacji 
→ www szkoły



NABÓR 
ELEKTRONICZNY



NABÓR ELEKTRONICZNY - WWW



Zapoznaj się z informacjami 
na temat rekrutacji przygotowanymi przez 
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania



FRAGMENTY Z WW. DOKUMENTU 

W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 
w Poznaniu będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego.

Nowością będzie przeprowadzenie również rekrutacji uzupełniającej
przy pomocy systemu elektronicznego.

Przy pomocy serwisu internetowego można będzie: wypełnić wniosek 
o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji, 
mieć stały dostęp do poradników, monitorować zainteresowanie innych 
kandydatów poszczególnymi oddziałami.



FRAGMENTY Z WW. DOKUMENTU – cd. 

Drogi Absolwencie 8-letniej szkoły podstawowej, możesz wybierać 
spośród następujących typów szkół ponadpodstawowych: 
► 4-letnie liceum ogólnokształcące, 
► 5-letnie technikum, 
► 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.

WEJDŹ NA STRONĘ NABORU I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PAMIĘTAJ:
Twoi koledzy i koleżanki kończący 3 klasę gimnazjum rozpoczną 

naukę w oddzielnych oddziałach.



TERMINY 
POSTĘPOWANIA 
REKRUTACYJNEGO



ZŁOŻENIE WNIOSKU
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

WRAZ Z DOKUMENTAMI
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja do 31 maja 2019
do godz. 15:00

Każdy uczeń ma prawo wyboru NIE WIĘCEJ NIŻ 9 szkół
oraz DOWOLNEJ liczby oddziałów w szkole.



Przy 
wydruku 

WNIOSKU

otrzymasz 

swój

PIN



► Jeżeli chcesz się uczyć w BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA
Dostarcz: oświadczenie pracodawcy o możliwości odbycia u niego praktyki 

(dla młodocianych pracowników)

► Jeżeli wybierasz KLASĘ SPORTOWĄ lub KLASĘ MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO
Dostarcz: zaświadczenie lekarskie i inne wymagane dokumenty – np. opinia trenera

► Jeżeli chcesz móc skorzystać z kryteriów ustawowych (różnicujących) 
lub masz opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 
o problemach zdrowotnych ograniczających możliwość wyboru kierunku               
kształcenia 
Dostarcz: opinię albo odpowiedni dokument poświadczający spełnianie kryterium

DOKUMENTY, KTÓRE MUSISZ DOSTARCZYĆ 
DO SZKOŁY I WYBORU razem z WYPEŁNIONYM WNIOSKIEM:



W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 
w pierwszym etapie rekrutacji, w drugim etapie bierze się pod uwagę 
potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej  
problemy zdrowotne – ograniczające możliwości wyboru kierunku 
kształcenia, a w razie potrzeby kryteria  różnicujące - gdy dołączono 
wymagane DOKUMENTY, które to potwierdzają (do 31 maja 2019). 

Tzw. kryteria różnicujące (uzupełniające):

 wielodzietność rodziny kandydata - wzór dokumentu
do pobrania: www.nabor.pcss/poznan

 niepełnosprawność kandydata,

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 objęcie kandydata pieczą zastępczą.



PILNUJ TERMINÓW!
PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU SPRAWDŹ JEGO 

KOMPLETNOŚĆ

 Wniosek wypełniony tylko elektronicznie a niezłożony w szkole,
nie bierze udziału w rekrutacji.

 Wnioski złożone po terminie i niekompletne,

nie biorą udziału w rekrutacji.

Jeżeli zapomnisz złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł wziąć
udział w elektronicznej rekrutacji uzupełniającej do szkoły, która
wykaże wolne miejsca.



SPRAWDŹ, CZY TE TERMINY CIEBIE DOTYCZĄ

 4 - 7 czerwca 2019 - próby sprawności fizycznej
(KANDYDACI do szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego 

i szkół z oddziałami sportowymi)

 10 - 11 czerwca 2019 - sprawdzian kompetencji językowych
(KANDYDACI do szkół dwujęzycznych i szkół z oddziałami dwujęzycznymi 
lub z oddziałami międzynarodowymi)

 12 czerwca 2019 - sprawdzian predyspozycji językowych
(KANDYDACI do klas wstępnych)

Sprawdź DOKŁADNY TERMIN na stronie internetowej szkoły.



 do 13 czerwca 2019 do godz. 10:00

komisje rekrutacyjne sporządzą informacje o uzyskanych przez 
poszczególnych kandydatów wynikach: 

✓prób sprawności fizycznej,

✓sprawdzianu kompetencji językowych,

✓sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne). 



 14 - 19 czerwca 2019
do godz. 15:00

Możliwość DOKONANIA ZMIANY wyboru szkoły 
i/lub zmiany kolejności wybranych oddziałów/szkół.

Jak dokonać zmiany:
✓ zaloguj się na stronie naboru elektronicznego (masz swój PIN),
✓ dokonaj zmian,
✓wydrukuj nowy wniosek,
✓ złóż własnoręczny podpis i poproś o podpisanie jednego z rodziców,
✓ dostarcz NOWY wniosek do NOWEJ szkoły pierwszego wyboru.

PAMIĘTAJ! Odbierz wniosek złożony poprzednio, 
tj. w terminie 13-31 maja 2019 (w poprzedniej szkole pierwszego

wyboru).



 21 – 25 czerwca 2019
do godz. 15:00

Do szkoły pierwszego wyboru dostarcz oryginały albo kopie 
następujących dokumentów:

✓ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

✓ zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

✓ zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata 

lub finalisty, 

✓ dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej. 



21 czerwca 2019 (koniec roku szkolnego) otrzymujesz:

✓ oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty,

✓ jedną do trzech kopii wyżej wymienionych dokumentów, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem 
przez dyrektora szkoły podstawowej.



 16 lipca 2019
godz. 10:00

Dowiesz się, czy i w której szkole jesteś 
na liście kandydatów zakwalifikowanych.

Tego dnia
komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów 

ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH.



 od 16 do 18 lipca 2019

TECHNIKA i SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA

wydają 

kandydatom ZAKWALIFIKOWANYM 

SKIEROWANIA NA bezpłatne BADANIA LEKARSKIE. 



 od 16 do 24 lipca 2019
do godz. 13:00

POTWIERDŹ WOLĘ PRZYJĘCIA do szkoły
dostarczając oryginały:

(o ile nie zostały dostarczone wcześniej)

✓ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY

✓ oraz ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W przypadku szkół prowadzących kształcenie w zawodzie

✓ dodatkowo ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych 
do podjęcia praktycznej nauki zawodu.



Pamiętaj!

Jeśli nie potwierdzisz woli przyjęcia, 
to tym samym rezygnujesz z miejsca w szkole!



 25 lipca 2019
godz. 13:00

Dowiadujesz się, czy i do której szkoły
zostałaś/-eś ostatecznie przyjęta/-y.

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości 
listy kandydatów PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH.



PROCEDURA 
ODWOŁAWCZA 



W PRZYPADKU GDY NIE DOSTANIESZ SIĘ               
DO ŻADNEJ Z WYBRANYCH SZKÓŁ

Rodzice dzieci kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą: 

 Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia kandydata do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania 
do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Szkoła sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku.

 Wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia.

 Złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danej 
szkoły po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą rekrutacyjną. 



POSTĘPOWANIE 
UZUPEŁNIAJĄCE

Terminy w postępowaniu 
uzupełniającym 

znajdziesz 
w Załączniku nr 1 

do Zarządzenia nr 110.1.4.2019 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 28 stycznia 2019r.



Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do wybranych przez siebie 
szkół w postępowaniu rekrutacyjnym, będą mogli uczestniczyć 
w rekrutacji uzupełniającej, organizowanej przez 

system NABÓR 2019 
w poszczególnych szkołach, w których pozostaną wolne miejsca. 

UWAGA!

Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona w systemie 
elektronicznym - tak jak w postępowaniu rekrutacyjnym. 



✓ od 26 do 30 lipca do godz. 15:00 – złożenie WNIOSKU o przyjęcie do szkoły 
wraz z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI spełnienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

✓ 31 lipca - sprawdzian kompetencji językowych wyniki → 5 sierpnia

✓ 1 sierpnia - próby sprawności fizycznej wyniki → 5 sierpnia

✓ 2 sierpnia - sprawdzian predyspozycji językowych (klasy wstępne)
wyniki → 5 sierpnia

✓ 21 sierpnia godz. 10:00 – listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

✓ od 21 do 23 sierpnia – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badanie lekarskie

✓ od 21 do 29 sierpnia do godz. 13:00 – potwierdzenie woli przyjęcia

✓ 30 sierpnia godz. 13:00 – listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM



JAK WYPEŁNIĆ 
WNIOSEK



► W Internecie na stronie nabor.pcss.pl należy stworzyć listę preferencji
szkół i wypełnić pozostałe pola formularza.

► Jeśli do wniosku zostaną dołączone dodatkowe oświadczenia
i zaświadczenia, należy to koniecznie zaznaczyć w systemie
elektronicznego wyboru.

► Należy wydrukować wniosek. Dokument musi zostać podpisany
własnoręcznie przez kandydata oraz przez jednego z rodziców.

→ Postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica
(art. 20a, ust. 4).

Bez podpisu rodzica szkoła nie przyjmie wniosku



► Na końcu wniosku zostanie wygenerowane hasło dostępu (PIN), które
pozwoli sprawdzić czy kandydat otrzyma miejsce w wybranej szkole
ponadpodstawowej.

► Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść do szkoły
pierwszego wyboru.

► Jeśli kandydat dokona zmiany wyboru szkoły (system umożliwi zmianę
w dniach 14 - 19 czerwca 2019 r.) i/lub zmiany kolejności wybranych
szkół, należy ponownie zanieść wniosek do szkoły pierwszego wyboru!



MASZ PYTANIA?

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

tel.: 61 878 57 15
61 878 43 01
61 878 43 72
61 878 42 97 

 Kuratorium Oświaty w Poznaniu (punkt informacyjno-konsultacyjny)

Joanna Borowicz - tel. 780 386 029
Barbara Zatorska - tel. 780 386 050
Agata Herda - tel. 780 386 079
Grażyna Pogonowska (konkursy przedmiotowe) - tel. 780 386 057
Jarosław Biegała (wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych) - tel. 780 386 021



JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ 
DO WYBORU 
ODDZIAŁÓW I SZKÓŁ



Pomocą w wyborze szkoły 
mogą Ci służyć:

✓ wychowawca
✓ nauczyciele

✓ psycholog lub pedagog szkolny
✓ szkolny doradca zawodowy

lub też

doradca zawodowy 
pracujący w:

✓ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PPPP
✓ Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży CDZdM

✓ Ochotniczych Hufcach Pracy OHP.



PAMIĘTAJ:

✓ Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 9 szkół 
oraz dowolnej liczby oddziałów w szkole.

✓ Wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, 
tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły).

✓ Zwróć uwagę nie tylko na liczbę, ale także na kolejność w jakiej wybierasz 
oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.

✓ Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, 
znajdziesz miejsce w drugiej, trzeciej czy kolejnej szkole, a może w innej klasie. 
Warto wybrać szkoły odpowiadające Twoim możliwościom. 
System będzie przydzielał Cię do klas kolejno - od klasy wybranej na liście 
preferencji jako pierwszej. 



KOLEJNOŚĆ KLAS  
we wniosku

ma tak ważne znaczenie, 
gdyż dostaniesz się

tylko do 1 oddziału (klasy),
tylko w 1 szkole

(a dokładnie do pierwszego oddziału 
z Twojego podania, do którego 

wystarczy Ci punktów).



JAK WYBRAĆ KLASY/ODDZIAŁY

 Już teraz zapoznaj się z Informatorem na stronie  
www.nabor.pcss.pl/poznan/

– znajdziesz tam ofertę szkół na rok szkolny 2019/20.

 Stwórz ranking Twoich klas (określ ich KOLEJNOŚĆ) 
i zapisz swoje preferencje. 

 Gdy zacznie się rekrutacja skorzystaj ze swoich notatek.



www.cdzdm.pl→ dla uczniów szkół podstawowych → szkoły ponadpodstawowe



(1)

Klasa / zawód

Zanotuj 

dokładną nazwę 

(symbol) klasy

(2)

Szkoła

(3)

Przedmioty 

rozszerzone

(4)

Języki obce

Przedmioty punktowane 

w tej klasie

• J. POLSKI

• MATEMATYKA

plus…

(7)

Moje punkty

Policz uwzględniając 

odpowiednie 

przedmioty 

punktowane

(z kolumny 5 i 6)

(8)

Informacje dodatkowe

Np. co ciekawego oferuje szkoła, 

przedmioty dodatkowe, zajęcia 

sportowe, kółka zainteresowań, 

partnerstwa międzynarodowe (wyjazdy 

dla uczniów), wyniki matur, miejsce w 

rankingu Perspektyw, lokalizacja itp.

(9)

W moim 

osobistym 

rankingu to 

pozycja nr …

(5)

I 

dodatkowy

(6)

II 

dodatkowy

JEŚLI POTRZEBUJESZ – STWÓRZ KOLEJNE WIERSZE



TABELA DO 
PRZELICZANIA 
PUNKTÓW



PAMIĘTAJ:
LAUREAT lub FINALISTA ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

oraz 
LAUREAT konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
(wymienionych w Zarządzeniu Nr 110.I.17.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Wykaz zawodów 
wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględniany 

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020), 

przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej 
z pominięciem pozostałych kryteriów.

POZA SYSTEMEM PUNKTACJI przedstawionym w tabeli
REKRUTACJA DO LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKÓW ORAZ BRANŻOWYCH SZKÓŁ 
I STOPNIA - ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNICH SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ WE WRZEŚNIU 2019 r.

Aby udokumentować ten fakt, kandydat powinien w okresie rekrutacji dostarczyć do wybranej przez 
siebie szkoły ponadpodstawowej Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata albo finalisty.



USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
Art. 298. 3.

Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy 
w latach szkolnych 2014/2015–2016/2017

uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 
lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, (…), 
są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, 

oddziału dwujęzycznego (…) lub oddziału międzynarodowego (…) oraz klasy wstępnej, 
(…) jeżeli spełniają odpowiednio warunki, (…), 

z tym że warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji 
językowych, (…), albo pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, (…), 

nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, 
który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie do których ubiega się 

laureat lub finalista.

OZNACZA TO, ŻE Z WYJĄTKIEM UCZNIÓW WYMIENIONYCH W POWYŻSZYM 
PARAGRAFIE, 

TAKŻE LAUREACI I FINALIŚCI SĄ ZOBOWIĄZANI DO WZIĘCIA UDZIAŁU 
W SPRAWDZIANIE PREDYSPOZYCJI LUB KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Życzymy trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych

Zespół doradców zawodowych CDZdM



DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

 Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/20 – dokument opracowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

 Rekrutacje do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 – prezentacja Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania

 Uchwała nr VII/89/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół
ponadpodstawowych, w tym z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, klas wstępnych prowadzonych przez
Miasto Poznań w roku szkolnym 2019/2020

 Zarządzenie i Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.17.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2019 r. - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych

 Zarządzenie i Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 110.1.4.2019 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2019 r. - TERMINY POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH (z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) ORAZ KLAS WSTĘPNYCH1, Z WYJĄTKIEM
SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH

 Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych trzyletnich publicznych liceów ogólnokształcących
i dotychczasowych czteroletnich publicznych techników – prezentacja Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe


