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INFORMATOR REKRUTACYJNY rok szkolny 2021/2022
Rekrutacja do: LO (liceum ogólnokształcące) T (technikum) BS I st. (branżowa szkoła I stopnia)

Ważne informacje:
Oferta szkół ponadpodstawowych w Wielkopolsce
• szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego: na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu
• szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty: na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu
złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
od 17 maja do 21
czerwca
do godz. 15.00

(nie dotyczy szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania
wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących
szkolenie sportowe)

złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego,
od 17 maja do 31 maja
do godz. 15.00

oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole
ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji
oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

25-27 maja

egzamin ósmoklasisty

25 czerwca

termin wydania świadectw ukończenia szkoły podstawowej

2 lipca

ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

9 lipca

termin wydania zaświadczeń o wynikach egzaminu

od 25 czerwca do 14 lipca
do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach
egzaminu
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

22 lipca

i kandydatów niezakwalifikowanych
wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja do 26 lipca
2 sierpnia
do godz. 14.00
od 3 do 5 sierpnia
do godz. 15.00

i psychologiczne
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym

Postępowanie w sytuacji nieprzyjęcia do szkoły, gdy rodzic lub pełnoletni kandydat chce skorzystać
z prawa do odwołania
W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem komisja sporządza uzasadnienie, które zawiera
przyczyny odmowy przyjęcia.

Postępowanie odwoławcze
W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.
W terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego, którą można wnieść za jego pośrednictwem w ustawowym terminie 30 dni od dnia
doręczenia rozstrzygnięcia skarżącemu.

Dokumentacja
Dla celów rekrutacji dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty

KRYTERIA REKRUTACYJNE
KRYTERIA REKRUTACYJNE

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW1

punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu ustalonego przez dyrektora szkoły
18 pkt

(za ocenę celującą)
ocena z II przedmiotu ustalonego przez dyrektora szkoły
18 pkt

(za ocenę celującą)
świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej

18 pkt

1) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub
uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na
szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na
terenie szkół
2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30 pkt

Za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów, 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów, 3) dobrym – przyznaje się
po 14 punktów, 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
1

