
WARUNKI REKRUTACJI 

Do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. św. Józefa 

Kalasancjusza w Poznaniu 

Rok szkolny 2018/2019 

 

Podstawa prawna: 

1. Art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.        

z 2017 r. poz. 59, ze zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym 

do dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, 

art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.)  

2. § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.         

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, 

dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 

586)  

3. Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr 110.1.6.2018 z dnia 30 stycznia 

2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                  

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 

szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas                  

I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół            

I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych. 

 

 

Rozdział I 

Warunki ogólne 

 

I. Składanie dokumentów 

1. W pierwszym etapie rekrutacji od 14 maja do 30 maja 2018r. do godz. 15.00 kandydat 

do szkoły składa wymagane w procesie rekrutacji dokumenty, zgodnie                          

z Zarządzeniem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr 110.1.6.2018 z dnia 30 

stycznia 2018 r. oraz Statutem Szkoły. 



a. Wniosek o przyjecie do szkoły; 

b. Kwestionariusz osobowy ucznia (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na prośbe 

drogą elektroniczną – poznan@pijarzy.pl); 

c. Dwa zdjęcia legitymacyjne; 

d. Opinia katechety; 

e. Oświadczenie rodziców i samego ucznia o akceptacji katolickiego charakteru 

szkoły 

f. Zaświadczenia uprawniające do skorzystania z preferencji; 

2. Wypełniając kwestionarusz ucznia należy wskazać oddział klasowy interesujący 

kandydat (A, B, C). 

3. Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 15.30. 

II. Rozmowa kwalifikacyjna. 

1. O terminie spotkania rodzice i kandydat do szkoły zostaną powiadomieni pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie, z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem. 

2. Istnieje możliwość zmiany ustalonego terminu z ważnych powodów po 

wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem Szkoły. 

3. Rozmowa kwalifikacyjna zasadniczo nie dotyczy uczniów klas trzecich Publicznego 

Gimnazjum Zakonu Pijarów. 

III. Uzupełnianie dokumentów. 

1. Uzupełnianie podania o przyjęcie do szkoły od 22 czerwca do 25 czerwca do godz. 

15.00 o oryginały lub kopie następujących dokumentów: 

a. Świadectwo ukończenia gimnazjum; 

b. Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego; 

c. Zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty; 

d. Dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum; 

e. Podanie o przyjęcie do szkoły. 

2. Po ogłoszeniu 12 lipca 2018r. do godz. 10.00 listy kandydatów zakwalifikowanych      

i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych, rodzic kandydata potwierdza 

do 19 lipca 2018r. wole podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym poprzez 

złożenie w sekretariacie szkoły oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum             

i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone 

wcześniej). 
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IV. Ogłaszanie wyników naboru. 

1. 11 lipca 2018r., godz. 10.00 na tablicach informacyjnych w szkole  ogłoszenie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły; 

2. 20 lipca 2018r. godz. 13.00 ogłoszona zostanie na tablicach informacyjnych w szkole 

lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

V. Tryb odwoławczy. 

1. Do 6 sierpnia godz. 13.00 istnieje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej       

o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły następuje do 5 dni od 

dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

3. Możliwość złożenia do dyrektora, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy 

odwołania od rozstrzygnięia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 

odmowy przyjęcia. 

4. Wszelkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji rozstrzyga dyrektor szkoły      

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

 

Etap II 

 

VI. Rekrutacja uzupełniająca. 

1. Po przeprowadzeniu pierwszego naboru, w przypadku wolnych miejsc, szkoła może 

przeprowadzić rekrutację uzupełniającą.  

2. Organ Prowadzący ma prawo podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu rekrutacji 

uzupełniającej mimo niepelnego pierwszego naboru. Decyzja ta zostanie ogłoszona 20 

lipca 2018r, wraz z ogłoszeniem listy uczniów przyjętych do szkoły. 

3. Rekrutacja uzupełniająca z zastrzeżeniem pkt. VII, Etap II, pkt. 2 trwa od 1 sierpnia 

do 3 sierpnia 2018r. do godz. 15.00. 

4. 24 sierpnia godz. 10.00 na tablicach informacyjnych w szkole zostaną ogłoszone listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 

5. Po ogłoszeniu 24 sierpnia 2018r. listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do klas pierwszych, rodzic kandydata potwierdza do 30 

siepania 2018r. wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym poprzez złożenie 

w sekretariacie szkoły oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia 

o wyniku egzaminu gimnazjalnego ( o ile nie zostały złożone wcześniej). 



6. 30 sierpnia 2018r. godz. 13.00 ogłoszona zostanie na tablicach informacyjnych           

w szkole lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

 

Rozdział II 

Szczegółowe Warunki Rekrutacji 

 

VII. Przeliczanie punktów. 

1. W procenie rekrutacyjnym o miejsce w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów 

bierze się pod uwagę: 

a.  wyniki egzaminu gimnazjalnego; 

b. Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych; 

c. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 

d. Zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty; 

e. Szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

2. O ilości uzyskanych punktów decydują: 

a. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawione w procentach z: 

1. Języka polskiego, 

2. Historii i wiedzy o społeczeństwie, 

3. Matematyki, 

4. Przedmiotów przyrodniczych 

5. Języka obcego na poziomie podstawowym, -mnoży się przez 0,2; 

b. Oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane przez kandydata na 

świadectwie ukończenia gimnazjum 

KLASA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 

A JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI, HISTORIA 

B JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI, FIZYKA 

C JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI, BIOLOGIA 

 

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; 



c. Za świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt 

d. Za uzyskanie w konkursach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanych przez kuratorów oświaty: 

1. Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

2. Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

3. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

 

e. Za uzyskanie w konkursach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych 

przez kuratora oświaty: 

1. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 

punktów, 

2. Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów; 

3. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

– przyznaje się 5 punktów, 

4. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

5. Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się           

5 punktów, 

6. Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się          

3 punkty; 

 

f. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub 

sportowych na szczeblu: 

1. Międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

2. Krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

3. Wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

4. Powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 

g. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

 

3. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły 

przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz 

laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 



(wymienionych w części B dokumentu: wykaz zawodóa. wiedzy, artystycznych            

i sportowych, ustalonych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględniany       

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 (załącznik nr 1). 

4. Warunkiem przyjęcia w/w laureatów lub finalistów do szkoły jest złożenie oryginałów 

lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia. 

 

VIII. Preferencje. 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie przyjmuje się: 

a. Kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej, 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, w trzecim etapie brane są pod uwagę łącznie kryteria: 

– wielodzietności rodziny kandydata, 

- niepełnosprawności kandydata, 

- niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata, 

- niepełnosprawności obojga rodziców kandydata, 

- niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 

 

 

 


