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https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2021_j%

C4%99zyk%20polski_E8_standardowy.pdf 
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Zachęcamy do odwiedzenia strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu, można tam 
znaleźć wiele informacji związanych z egzaminem i rekrutacją. 
 
 

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja_aktualnosci/20

21/02/pytania-i-odpowiedzi 

 
 

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2021/01/terminy-

postepowania-rekrutacyjnego-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-

20212022/ 

 

A poza tym polecamy: 

www.oke.poznan.pl 

www.cke.gov.pl 
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KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI 
Sposób naliczania punktów: 

• wyniki egzaminu ósmoklasisty  

• oceny (na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej) z języka polskiego, matematyki i z dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez 
dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację, 
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 

wyróżnieniem, 
• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej 

 
 



Niezależnie od wyżej określonych zasad,  
w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są:  
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz 

laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, 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, 1290, 1669 i 2245). 



 ZASADY PRZELICZENIA PUNKTÓW 









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  
 

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. 



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. 



Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,  
ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie  z dnia 27 lutego 
2020 roku. 
uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 :  

patrz : www.ko.poznan.pl 
http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2021/02/wykaz-
zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzglednianych-w-
postepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-szkolny-20212022/ 

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














Kuratorium Oświaty w Poznaniu (Zespół ds. 
rekrutacji) 

 
Pl. Wolności 18, III piętro 
Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół 
Joanna Borowicz – starszy wizytator 

tel. 780 386 029 

Wydział Nadzoru Pedagogicznego 

Barbara Zatorska – starszy wizytator 

tel. 780 386 050 

Wydział Rozwoju Edukacji – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i 
sportowych 
ul. Kościuszki 93 

61-716 Poznań 
Rafał Renz – wizytator, tel. 780 386 057 

 



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 

www.ko.poznan.pl/rekrutacja  

Wydział Oświaty w Poznaniu 
serwis.oświata@um.poznan.pl  

tel. 618785715, 618784301, 618784372, 

618784297 
 

mailto:cdzdm@cdzdm.pl
mailto:cdzdm@cdzdm.pl
mailto:cdzdm@cdzdm.pl
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 https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/ tu można poznać ofertę 
dla absolwentów szkół podstawowych. 
  

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


Szkoły nieuczestniczące w 
elektronicznym naborze do szkół 

ponadpodstawowych 
wykaz na: 

http://www.cdzdm.pl/ 

http://www.cdzdm.pl/












Wszystkim Uczniom życzymy trafnego 
wyboru i rozwoju swoich talentów  w 
wymarzonej szkole ponadpodstawowej 
 ! 
 

Dyrekcja  


