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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  2022 
- co koniecznie należy wiedzieć?

WYMAGANIA:

Egzamin, ze względu na pandemię koronowirusa i naukę 
zdalną zostanie przeprowadzony na podstawie 

wymagań egzaminacyjnych

zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy 
programowej
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WAŻNA LEGITYMACJA SZKOLNA 
przybory do pisania: 
długopis (pióro) z czarnym 
tuszem, atramentem – na 
każdy przedmiot

dodatkowo na matematyce: 
wyłącznie linijka; nie używa 
się ołówków, kalkulatorów

WAŻNA LEGITYMACJA SZKOLNA



PO EGZAMINIE 

Logowanie za pomocą numeru PESEL i hasła otrzymanego w szkole, 
możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy. 

https://wyniki.edu.pl/login

https://wyniki.edu.pl/login


Nabór odbędzie się wspólnie z powiatem poznańskim.
Oznacza to, że jeśli chcesz aplikować do  szkół z Poznania oraz 
powiatu poznańskiego wskazujesz je w jednym wniosku

Możesz wybrać  nie więcej niż 6 szkół, 
w ramach których możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w 
określonej przez siebie kolejności. 
Wybierając większą liczbę oddziałów > wzrost szans w 
rekrutacji! 
możesz 

Sprawdź dokładnie ofertę szkół

Wybierając większą liczbę oddziałów, zwiększysz 

swoje szanse dostania się do szkoły 

REKRUTACJA 2022



Ważna jest kolejność w jakiej 
wybierasz klasy.
DOSTANIESZ SIĘ DO PIERWSZEJ 
KLASY Z TWOJEGO WNIOSKU
DO KTÓREJ STARCZY CI PUNKTÓW

próbne egzaminy 

Kolejność klas we wniosku:
Od tych, na których zależy Ci 
najbardziej do tych, na których 
zależy Ci mniej.

próbne egzaminy 

DOSTANIESZ SIĘ TYLKO DO 
JEDNEJ KLASY W SZKOLE 

O DOSTANIU SIĘ DO 
DANEJ KLASY  DECYDUJE 
LICZBA PUNKTÓW



KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI
• 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

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/







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).

KONIECZNE: ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANIU 
TYTUŁU LAUREATA LUB FINALISTY



Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata, finalisty lub zajęli 
odpowiednio wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i 
sportowych w poprzednich latach szkolnych, zachowują swoje 
uprawnienia w procesie bieżącej rekrutacji, pomimo że nie zostały 
one uwzględnione w załączniku do aktualnego Zarządzenia 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Załączniki do Zarządzeń Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z lat 
poprzednich zawierają wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i 
sportowych aktualne w danym roku szkolnym (w latach 2017-2020), 
stanowiąc potwierdzenie uprawnień ucznia. Jednakże warunkiem 
możliwości uwzględnienia ich przy rekrutacji jest umieszczenie 
odpowiedniej adnotacji na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej.



REKRUTACJA – PROGI PUNKTOWE 



Dostałbyś się do klasy z poz. 3 – czyli do pierwszej, do której wystarczy Ci 
punktów (system nie sprawdza dalszych pozycji) 

REKRUTACJA – przykładowe ułożenie szkół i klas we wniosku 
Twoje punkty to 155



ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU
SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU 
NA STRONIE:
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/
w zakładce DOKUMENTY

UWAGA:
WNIOSEK WYPEŁNIONY TYLKO ELEKTRONICZNIE, 

A NIE  PRZESŁANY DO SZKOŁY NIE BIERZE UDZIAŁU 
W REKRUTACJI!

REKRUTACJA – ZASADY SKŁADANIA I WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW 
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WNIOSEK
Złożenie WNIOSKU o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
( wniosek podpisany przez Rodziców) wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

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

od 16 maja do 20 czerwca 2022 roku –
do godz.15.00

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


WNIOSEK
do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału 

dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału 
wojskowego, do szkół i oddziałów prowadzących 

szkolenie sportowe, oddziałów, do których obowiązuje 
sprawdzian uzdolnień kierunkowych 

od 16 maja do 31 maja 2022 roku – do 
godz.15.00



W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023  
wszystkie licea ogólnokształcące i technika 
prowadzone przez Miasto Poznań oraz 
Liceum Dwujęzyczne w Luboniu ustaliły 
JEDEN WSPÓLNY termin sprawdzianu 
kompetencji językowych z języka 
angielskiego.
Oznacza to, że nie będzie konieczności 
przystępowania do sprawdzianu kompetencji 
językowych z j. angielskiego w kilku szkołach, 
gdyż wynik zostanie uznany przez każdą ze 
szkół wskazaną we wniosku.



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

Wyniki
do 

20 czerwca



DODATKOWE INFORMACJE

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji 
językowych

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych 

/sprawdzić terminy na stronie szkoły lub na 
https://nabor.pcss.pl w zakładce DOKUMENTY

https://nabor.pcss.pl/


Do szkoły pierwszego wyboru koniecznie należy 
przedłożyć oryginały lub kopie następujących 
dokumentów:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
- zaświadczenie o wynikach egzaminu
- zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu 

laureata lub finalisty
- dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej
od 24 czerwca do 12  lipca 2022r. 

-do godz. 15:00
dokumenty dodajesz jako załączniki w systemie 

nabór lub dostarczasz do szkoły pierwszego wyboru
(wybierz jeden sposób)



WAŻNE: 
W NABORZE NA ROK SZKOLNY 
2022/2023
JEST MOŻLIWOŚĆ ZMIANY 
DECYZJI O WYBORZE SZKOŁY LUB 
ZMIANY KOLEJNOŚCI 
WYBRANYCH SZKÓŁ
24.06-12.07.2022 do godz.15:00



Jak dokonać zmian we wniosku?
Należy skontaktować się ze szkołą 
I wyboru, anulować złożony 
wniosek, wprowadzić do systemu 
nowe informacje, wydrukować, 
podpisać wraz z rodzicami i złożyć 
w nowej szkole I wyboru.



Weryfikacja dokumentów 

do 19 lipca 2022 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 ponadpodstawowej i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym)

20 lipca 2022 r. – godz. 10:00



POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

w postaci przedłożenia:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego

- oryginałów dyplomów

od 20 lipca do 1 sierpnia 2022 r. 
- do godz. 15:00 



Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną LISTY kandydatów PRZYJĘTYCH 

i kandydatów NIEPRZYJĘTYCH 

2 sierpnia 2022 r. – godz.13:00



źródło: https://www.cdzdm.pl/



REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 3 sierpnia do 5 sierpnia – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

od 8 do 11 sierpnia – sprawdziany kompetencji językowych,   
predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej

16 sierpnia – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych 

od 16 sierpnia do 25 sierpnia – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

26 sierpnia – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych.



Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 
ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na 
podstawie z dnia 28 lutego 2022 roku.
uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 
szkolny 2022/2023 :

patrz :
http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja
/rekrutacja_aktualnosci/2022/02/wykaz-
zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-
ustalony-przez-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-
uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-
na-rok-szkolny-20222023/

KONKURSY



Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata, finalisty lub zajęli 

odpowiednio wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych 

i sportowych w poprzednich latach szkolnych, zachowują swoje 

uprawnienia w procesie bieżącej rekrutacji, pomimo że nie zostały 

one uwzględnione w załączniku do aktualnego Zarządzenia Nr 

110.1.12.2020.

Załączniki do Zarządzeń Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z lat 

poprzednich zawierają wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i 

sportowych aktualne w danym roku szkolnym 

(w latach 2017-2020), stanowiąc potwierdzenie uprawnień ucznia. 

Jednakże warunkiem możliwości uwzględnienia ich przy rekrutacji 

jest umieszczenie odpowiedniej adnotacji na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej.
http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja_aktualnosci/2

020/03/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-

uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-archiwum/



ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA SZCZEGÓLNE 
OSIĄGNIĘCIA  

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10pkt.,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 7 pkt.,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 5 pkt. 



2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem 
o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo 
turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a 
ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 10 pkt.,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej – 4 pkt. 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej – 3 pkt.; 



3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
przedmiotowego – 10 pkt.,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 5 pkt.

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 3 pkt.;



4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo
turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z 
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.,



d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 7 pkt.,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 3 pkt.,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 2 pkt.;



5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż
wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 pkt., 

b) krajowym – 3 pkt., 

c) wojewódzkim – 2 pkt.,

d) powiatowym – 1 pkt. 



Centrum Doradztwa Zawodowego dla 
Młodzieży

ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań
tel (61) 855-76-04, 
tel/fax (61) 851-97-84
http://www.cdzdm.pl/
cdzdm@cdzdm.pl
ZESTAWIENIE PROGÓW PUNKTOWYCH 

ZA ROK 2021/2022 

http://www.cdzdm.pl/
mailto:cdzdm@cdzdm.pl


Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania 
ul. Libelta 16/20

Telefony:

61878 5715, 
61878 4301, 
61878 4297, 
61878 4185
https://nabor.pcss.pl. 
serwis.oswiata@um.poznan.pl

mailto:serwis.oswiata@um.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
Rafał Renz – wizytator (konkursy)
tel. 780386057



Szkoły nieuczestniczące w elektronicznym naborze 
do szkół ponadpodstawowych
wykaz na:

http://www.cdzdm.pl/

Akcja Rekrutacja /14 maja 2022 r. /
10:00-12:00

link do wydarzenia: 
https://cdzdm.clickmeeting.com/akcja-rekrutacja 

http://www.cdzdm.pl/


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

Dyrekcja



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

http://www.cdzdm.pl/

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

www.oke.poznan.pl

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/
http://www.cdzdm.pl/
http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/
http://www.oke.poznan.pl/

