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I.  Zasady przyjęcia

1. Zasady przyjęcia do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 oparte zostały na:

- Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami), 
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. 
- Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe           
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
- Rozporządzeniu 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 itd… (Dz.U.               
z 2017 r., poz. 586)
- Zarządzeniu nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego  Kuratora Oświaty 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 itd…
- Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonych przez Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019

II.  Propozycje i charakterystyka klas

1. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i zainteresowania uczniów oraz możliwości 
kadrowe szkoły proponujemy kandydatom następujące klasy:

A matematyczno-fizyczna z angielskim i hiszpańskim
przedmioty rozszerzone: matematyka (21), fizyka (10), informatyka (7)
przedmiot uzupełniający: zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych

 Jeżeli przedmioty ścisłe są Twoją mocną stroną i chciałbyś poszerzać swoją wiedzę w gronie 
osób o takich samych zainteresowaniach – to ta klasa jest właśnie dla Ciebie. To oddział dla osób  
o sprecyzowanych zainteresowaniach matematycznych, fizycznych i informatycznych, planujących studia 
na kierunkach politechnicznych, uniwersyteckich i ekonomicznych.
 Dobór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym doskonale przygotowuje do 
obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki, a zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli  
z powodzeniem na studiowanie takich kierunków jak np. matematyka, informatyka, budownictwo, 
automatyka i robotyka, mechatronika i budowa maszyn, fizyka, elektrotechnika, akustyka, geodezja,  
i wiele innych w tym także ekonomicznych.
 Ważnym aspektem nauczania w klasie politechnicznej jest współpraca szkoły z Wydziałem 
Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oparta przede wszystkim na uczestnictwie  
w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych z pracownikami naukowymi uczelni. 
 Nauka w tej klasie pozwala uczniom na pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu  matematyki 
i fizyki oraz jej wykorzystanie w sytuacjach praktycznych, rozwija umiejętność logicznego myślenia, 
kształci zdolność posługiwania się  technologią informacyjną jako niezbędną do funkcjonowania  
w nowoczesnym  społeczeństwie.
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B matematyczno-historyczna z wiodącym językiem angielskim lub niemieckim
przedmioty rozszerzone: matematyka (19), historia (12), język angielski/niemiecki (15)
przedmiot uzupełniający: historia państwa i prawa 
przedmiot dodatkowy: możliwość nauki języka łacińskiego

 Myślisz o studiach prawniczych lub kierunkach społecznych, w przyszłości chciałbyś pracować 
w instytucjach lub organizacjach wymagających znajomości prawa lub w sądownictwie? Jeżeli tak, to ta 
klasa jest dobrym wyborem. To oddział dla osób, które swoją przyszłość chcą związać ze studiowaniem 
prawa lub nauk społecznych na uniwersytecie, nie wykluczając jednocześnie kontynuacji nauki na 
kierunkach ekonomicznych czy filologicznych. W klasie tej proponujemy jako przedmiot uzupełniający 
Historię państwa i prawa oraz stałą współpracę z Sądem Rejonowym w Pile oraz Wydziałem Prawa na UAM 
w Poznaniu.
 Zaproponowany zestaw przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym skierowany jest do 
uczniów lubiących zarówno matematykę jak i historię, posiadających umiejętność analitycznego myślenia 
i wyciągania wniosków oraz łatwość  uczenia się języków obcych. Pozwala na dobre przygotowanie do 
obowiązkowego egzaminu maturalnego z historii,   matematyki i języka obcego nowożytnego. 
 Daje możliwość studiowania przede wszystkim na takich kierunkach jak np. prawo, politologia, 
polityka społeczna, religioznawstwo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, etnologia 
oraz ekonomia, handel i marketing, zarządzanie, logistyka, reklama, bankowość i finanse, ekonometria, 
filologia angielska, germanistyka.
 Nauka w tej klasie umożliwia zainteresowanym uczniom kontakt z uczelnią poprzez udział 
w wykładach otwartych prowadzonych przez pracowników Wydziału Prawa, Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu oraz daje możliwość zdobycia certyfikatu językowego (DSD), 
uprawniającego do  kontynuacji nauki na uczelniach niemieckojęzycznych. Natomiast zwiększony wymiar 
nauczania języka angielskiego pozwala na wprowadzenie treści  kształcenia i umiejętności językowych 
przygotowujących do uzyskania certyfikatu FCE .
 W klasie 1 B uczniowie mogą wybrać język łaciński jako przedmiot dodatkowy.

C biologiczno-chemiczna z językiem angielskim i francuskim lub niemieckim lub rosyjskim
przedmioty rozszerzone: biologia (16), chemia (12)
przedmiot dodatkowy: możliwość nauki języka łacińskiego

 Czy marzysz o tym, by zostać lekarzem lub farmaceutą, a może dietetykiem? Chcesz pomagać 
zwierzętom jako weterynarz? Lubisz przedmioty przyrodnicze? Interesuje Cię psychologia? A może chcesz 
być mikrobiologiem lub analitykiem medycznym? Jeżeli tak to powinieneś wybrać tą klasę! Jest to klasa 
dla osób zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi, które swoje plany zawodowe kierują w stronę 
studiów medycznych lub kierunków proponowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy, nie wykluczając 
również studiów na Akademii Wychowania Fizycznego.
 Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym zostały dobrane w sposób pozwalający  
na optymalne przygotowanie się do rekrutacji na wybranych kierunkach  studiów medycznych bądź 
około medycznych.
 Nauka w tej klasie otwiera przed uczniami możliwość kontynuowania nauki między innymi 
na takich kierunkach jak: medycyna, stomatologia, farmacja, psychologia, dietetyka, analityka medyczna, 
kosmetologia, ochrona środowiska, ekologia, zootechnika, weterynaria, biotechnologia, mikrobiologia, 
biologia, chemia, rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, technologia żywienia człowieka, fizjoterapia,  
rehabilitacja ruchowa, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne.
 Ważnym elementem  edukacji w tej klasie jest kształtowanie wśród uczniów postawy 
odpowiedzialności za środowisko naturalne człowieka oraz wzbudzenie w nich aktywności badawczej  
w ramach prac zespołów naukowych pracujących pod kierunkiem nauczycieli. 
 Uczniowie w klasie 1 C mogą zdecydować jakiego języka obcego nowożytnego chcą się 
uczyć. Drugi język nauczany w tej klasie mogą wybrać spośród języka francuskiego, niemieckiego czy 
rosyjskiego. Jako dodatkowy przedmiot mogą wybrać język łaciński.
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D humanistyczna  z językiem angielskim i francuskim
przedmioty rozszerzone: język polski (21), historia (12), język angielski (15)
przedmioty uzupełniające: dziennikarstwo i edukacja medialna
przedmiot dodatkowy: możliwość nauki języka łacińskiego

 Jeśli cechuje Cię ciekawość świata, kreatywność i chcesz te cechy rozwijać – jest to klasa dla 
Ciebie. Pragniesz poszerzać wiedzę z zakresu historii dawnej i współczesnej, nie boisz się weryfikować 
otaczającej rzeczywistości i chcesz wytrenować lekkość pióra - masz szansę.
 Klasa ta będzie objęta patronatem UAM (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa),  
co umożliwi jej udział w wykładach i warsztatach zorganizowanych przez pracowników uczelni. Tajniki 
warsztatu dziennikarskiego (telewizyjnego, radiowego, prasowego) będą zgłębiane poprzez praktyczne 
ćwiczenia przy współpracy z lokalnymi mediami.
 Bardzo ważnym celem kształcenia w tej klasie jest wyrobienie umiejętności analizy różnych 
tekstów kultury  (literatury, filmu, malarstwa, publicystyki) i wdrożenie uczniów do aktywnego udziału 
w kulturze. Zestaw przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym skierowany jest do uczniów  
o zainteresowaniach humanistycznych i kulturowych, daje możliwość doskonałego przygotowania  
do egzaminu maturalnego z języka polskiego, historii i języka angielskiego. 
  Ta oferta edukacyjna skierowana jest do osób, które swoje wykształcenie chcą łączyć  
ze studiami na kierunkach dziennikarstwa, związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej, 
w życiu publicznym, reklamie. Daje również możliwość kształcenia na takich kierunkach jak np. filologia 
polska, angielska, historia, prawo, administracja publiczna, filozofia, kulturoznawstwo, historia sztuki, 
socjologia, nauki społeczne, politologia i inne. 
 W klasie 1 D uczniowie mogą wybrać język łaciński jako przedmiot dodatkowy.

E humanistyczno-przyrodnicza z językiem angielskim i francuskim lub niemieckim  
lub rosyjskim
przedmioty rozszerzone: język polski (12), biologia (11), język angielski (15)
przedmiot uzupełniający: wiedza o sztuce 

Czujesz się humanistą, a w duszy gra Ci śpiew ptaków? Lubisz prowadzić obserwacje przyrodnicze 
i interesuje Cię otaczający świat? To właśnie ta klasa jest dla Ciebie.  Jest to propozycja dla młodzieży chcącej 
w przyszłości studiować psychologię, pedagogikę, biotechnologię, neonatologię (naukę zajmująca 
się schorzeniami, wadami wrodzonymi oraz prawidłowym rozwojem dzieci okresie noworodkowym), 
kognitywistykę (naukę zajmującą się obserwacją i analizą działań zmysłów, mózgu i umysłu), lingwistykę, 
kulturoznawstwo czy dziennikarstwo. Klasa humanistyczno-przyrodnicza przeznaczona jest dla uczniów, 
których zainteresowania są bliższe przedmiotom przyrodniczym i humanistycznym niż ścisłym. Osoby 
chętne mogą pogłębiać swą wiedzę przyrodniczą uczestnicząc w pracach Nieustającego Towarzystwa Nauk 
Przyrodniczych. Towarzystwo organizuje wycieczki przyrodnicze, odczyty, dyskusje, różnego rodzaju akcje 
 i kampanie ekologiczne i przyrodnicze.
 Uczniowie w klasie 1 E mogą zdecydować jakiego języka obcego nowożytnego chcą się uczyć. 
Drugi język nauczany w tej klasie mogą wybrać spośród języka francuskiego, niemieckiego czy rosyjskiego. 
Mogą także wybrać język łaciński jako przedmiot dodatkowy. Przedmiotem uzupełniającym są podstawy 
wiedzy o sztuce dawnej jak i współczesnej

F matematyczno-geograficzna z językiem angielskim lub niemieckim
przedmioty rozszerzone: matematyka (19), geografia (11), język angielski/niemiecki (15)
przedmiot uzupełniający: edukacja ekonomiczna

IInteresujesz się zagadnieniami związanymi z nowoczesnym marketingiem, przedsiębiorczością, 
współczesnym światem gospodarki i biznesu? Chcesz w przyszłości kierować własnym przedsiębiorstwem 
lub zostać ekonomistą? Umiejętności i wiedza zdobyte w tej klasie umożliwią Ci w dalszym etapie kształcenia 
podjęcie studiów na szeroko rozumianych kierunkach ekonomicznych lub uniwersyteckich.
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 Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym doskonale przygotują Cię do obowiązkowego 
egzaminu maturalnego z matematyki, geografii i języka angielskiego. W ten sposób otrzymasz przepustkę do 
studiowania na takich kierunkach jak np. ekonomia globalna i menadżerska, handel i marketing, zarządzanie, 
reklama, public relations, bankowość i finanse, rachunkowość i finanse samorządowe, logistyka, cybernetyka 
ekonomiczna, ekonometria, gospodarka przestrzenna i wiele innych, w tym także uniwersyteckich.
 Aktywne uczestnictwo i zaangażowanie podczas zajęć w tej klasie pozwala pogłębić wiedzę  
z zakresu przedmiotów ekonomicznych, kształtuje  przedsiębiorczą postawę, rozwija kreatywność i zdolność 
planowania  oraz uczy działania w zespole. Daje również szansę sprawdzenia i porównania swojej wiedzy 
zarówno praktycznej, jak i teoretycznej podczas startu w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie 
Finansowej  „Banki w Akcji” i Olimpiadzie Przedsiębiorczości.

III.  Kryteria i punktacja

Zgodnie z art. 20a, ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1943) w brzmieniu obowiązującym przed dniem  26 stycznia 2017 r., 

rekrutacja do szkół, dla  których organem prowadzącym jest Powiat Pilski odbywa się 
poprzez logowanie do serwisu rekrutacyjnego na stronie www.pila.edu.com.pl 

1. Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół  
ponadgimnazjalnych (pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” należy rozumieć szkołę 
samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu).

2. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole 
wskazuje kolejno interesujące go oddziały.

3. Przy kwalifikowaniu uczniów do klas pierwszych brane będą pod uwagę następujące 
elementy:

UWAŻAJ !!!
W nawiasach powyżej podano liczbę godzin 

przedmiotów nauczanych w zakresie 
rozszerzonym w ciągu trzech lat nauki.
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L.p. przedmioty / osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja

1. Wymieniona na świadectwie ukończenia gimnazjum ocena z języka polskiego max 18 pkt

2. Wymieniona na świadectwie ukończenia gimnazjum ocena z matematyki max 18 pkt

3. Wymieniona na świadectwie ukończenia gimnazjum ocena z pierwszego obowiązkowego 
przedmiotu edukacyjnego ustalona przez dyrektora szkoły. Patrz tabela nr 1. max 18 pkt

4. Wymieniona na świadectwie ukończenia gimnazjum ocena z drugiego obowiązkowego 
przedmiotu edukacyjnego ustalona przez dyrektora szkoły. Patrz tabela nr 1. max 18 pkt

5. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt

6.

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
w porozumieniu z innymi kuratorami Patrz tabela nr 2.
Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

max 18 pkt

7.

Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty. Patrz 
tabela nr 3.
Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
Dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdys.
Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdys.
Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

8.
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy i artystycznych organizowanych przez 
kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły. Patrz tabela nr 4.
Na poziomie międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym

9.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych organizowanych przez: 
- polskie związki sportowe i jednostki samorządu terytorialnego,
- Szkolny Związek Sportowy
- światowe i europejskie federacje sportowe. Patrz tabela nr 5.
Na poziomie międzynarodowym (miejsca 1-8),  krajowym (miejsca 1-6),  wojewódzkim 
(miejsca 1-3), powiatowym (miejsca 1-3)

10. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego w 
szczególności w formie wolontariatu 3 pkt

11.

Egzamin gimnazjalny:
- część humanistyczna
                  - język polski
                  - historia i WOS
- część matematyczno – przyrodnicza
                  - matematyka
                  - przedmioty przyrodnicze
- część z języka obcego nowożytnego 
                  - poziom podstawowy

max 5 x 100% x 0,2 
= 100 pkt

Max. Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata 200 pkt

PAMIĘTAJ !!!
Brak precyzyjnych  wpisów na świadectwie ukończenia gimnazjum np. podania zajętego miejsca,  

czy organizatora zawodów, lub niepełna nazwa zawodów czy konkursów może spowodować 
 nie przyznanie należnych punktów!!!
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UWAGA !!!
Z przedmiotów wymienionych w tabeli powyżej można wskazać przedmiot, z którego kandydat 

uzyskał ocenę wyższą.

Tabela nr 1. Przedmioty wskazane przez komisję kwalifikacyjno-rekrutacyjną pozwalające na
        uzyskanie punktów zgodnie z podpunktem 3, 4  ww. kryteriów.

Tabela nr 2. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora
        Oświaty w porozumieniu z innymi kuratorami

Tabela nr 3. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
        dla uczniów gimnazjów i obecnych klas gimnazjalnych działających przy innych
        typach szkół

L.p. Symbol i nazwa oddziału Pierwszy przedmiot punktowany Drugi przedmiot punktowany

1. A matematyczno-
fizyczna fizyka lub informatyka język obcy nowożytny obowiązkowy

2. B matematyczno-
historyczna historia lub WOS język obcy nowożytny obowiązkowy

4. C biologiczno-
chemiczna biologia lub chemia język obcy nowożytny obowiązkowy

5. D humanistyczna historia lub WOS język obcy nowożytny obowiązkowy

6. E humanistyczno-
przyrodnicza biologia lub geografia język obcy nowożytny obowiązkowy

7. F matematyczno-
geograficzna geografia lub informatyka język obcy nowożytny obowiązkowy

L.p. Nazwa konkursu

1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

2. Wojewódzki Konkurs Biologiczny

3. Wojewódzki Konkurs Chemiczny

4. Wojewódzki Konkurs Fizyczny

5. Wojewódzki Konkurs Geograficzny

6. Wojewódzki Konkurs Matematyczny

7. Wojewódzki Konkurs Historyczny

8. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

9. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego

10. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

11. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego

L.p. Nazwa konkursu

1.
Ponadwojewódzki konkurs przedmiotowy z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów byłych gimnazjów 
i obecnych klas gimnazjalnych działających przy innych typach szkół pod nazwą „Konkurs Wiedzy 
Obywatelskiej i Ekonomicznej”
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Nazwa konkursu Organizator Zasięg działania

Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”

Łódzki Kurator Oświaty w porozumieniu 
w Wielkopolskim Kuratorem Oświaty krajowy

Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i Losy Dalekich 
– życie Polaków w latach 1914 – 1989”

Małopolski Kurator Oświaty 
w porozumieniu z Wielkopolskim 
Kuratorem Oświaty

krajowy

Ogólnopolski Konkurs historyczny im. majora Marka 
Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

Mazowiecki Kurator Oświaty w 
porozumieniu z Wielkopolskim 
Kuratorem Oświaty

krajowy

Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II” Podlaski Kurator Oświaty w porozumieniu 
z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty krajowy

Ogólnopolski konkurs “Epizody z najnowszej historii 
Polski w komiksie”

Biuro Edukacji Publicznej Instytutu 
Pamięci Narodowej w Warszawie krajowy

Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie 
Polsko ta kropla krwi wrzącej...”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Poznaniu wojewódzki

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Utracone 
dziedzictwo – losy ziemian w XX wieku”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w 
Poznaniu, Małopolski Kurator Oświaty krajowy

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej „Schola 
Cantorum”

Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Dzieci i 
Młodzieży „Schola Cantorum” w Kaliszu krajowy

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolski wojewódzki

Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i 
Szkół Podstawowych

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody 
„Salamandra” w Poznaniu wojewódzki

Konkurs w Dziedzinie Matematyki oraz w Dziedzinie 
Literatury i Języka Polskiego „Złota Żaba”

Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” w 
Swarzędzu wojewódzki

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu, 
Teatr Animacji w Poznaniu, Radio Merkury S.A. wojewódzki

Wojewódzki Turniej Białych Piór Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu wojewódzki

Konkurs Geograficzny „Obieżyświat”
Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe 
oraz Wydział Nauk Geograficznych i 
Geologicznych UAM w Poznaniu

wojewódzki

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i 
Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum 
Narodowe w Poznaniu międzynarodowy

Międzynarodowy konkurs z zakresu informatyki oraz 
technologii informacyjnej i komunikacyjnej „Bóbr”

Wydział Matematyki i Informatyki UMK 
w Toruniu międzynarodowy

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kolory  Szarości”
Gimnazjum w Sierakowie, Muzeum 
Ziemi Rawickiej, Miejskie Biuro Wystaw 
Artystycznych w Lesznie

krajowy

Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki 
Krajobrazowe Polski”

Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego krajowy

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej MASKA Zespół Szkół w Nowym Folwarku krajowy

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i 
Nauk Matematycznych w Toruniu międzynarodowy

Konkurs Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
Katedra Edukacji Muzycznej Akademii 
Muzycznej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Poznaniu

wojewódzki

Tabela nr 4. Zawody wiedzy i artystyczne nie wymienione w tabeli nr 2 i 3 organizowane 
        przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły
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Nazwa konkursu Organizator Zasięg działania

Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Izby 
Radców Prawnych w Warszawie krajowy

Międzyszkolny Konkurs Języka Hiszpańskiego Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu wojewódzki

Ogólnopolski Konkurs Twórczości Artystycznej 
OKTA

Pracownia Działań Twórczych w Przestrzeni 
Społecznej, Wydział Studiów Edukacyjnych 
UAM w Poznaniu

ogólnopolski

Horyzonty Matematyki

SP nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
i Sportowymi, Wydział Matematyki i 
Informatyki UAM, Poznańska Fundacja 
Matematyczna

krajowy

Niemiecki ma klasę Goethe - Institut krajowy

Arsenał Pamięci
XXIX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, 
Chorągiew Łódzka ZHP, IPN Oddział w 
Łodzi

krajowy

Powiatowy Turniej Wiedzy „Na dworze króla 
Kazimierza Wielkiego” Liceum Ogólnokształcące w Kole powiatowy

„O naszą niepodległą !” – udział ziemian w walkach 
o odzyskanie niepodległości i terytorium II 
Rzeczypospolitej 1914 - 1922

IPN Oddział w Poznaniu krajowy

Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych krajowy

Rejonowy Konkurs Języków Obcych Zespół Szkół w Opalenicy powiatowy

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych krajowy

Wojewódzki Konkurs „Niepokorna, niezłomna, 
wyklęta – Inka oczami dzisiejszych uczniów”

Poseł na Sejm RP Witold Czarnecki, 
Wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Zofia 
Itman, Urząd Miasta Konina, Miejski 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Koninie, Koniński Dom Kultury.

wojewódzki

Tabela nr 5. Zawody sportowe wymienione w pkt. 9 tabeli kryteriów odnoszą się do następujących
        dyscyplin sportu:

aerobik, akrobatyka sportowa, badminton, baseball, biathlon, bilard, boks, brydż sportowy, curling, gimnastyka, golf, 
hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, kajakarstwo, kajak polo, karate tradycyjne, karate WKF kyokushin, 
fudokan, kick-boxing,  kolarstwo, koszykówka, kręglarstwo, lekka atletyka w tym biegi przełajowe, łucznictwo, 
łyżwiarstwo, narciarstwo, orientacja sportowa, pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, 
piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, rugby, skoki do 
wody, snowboard, sporty motorowe, sporty saneczkowe, sporty wrotkarskie, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, 
szermierka, taekwondo, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, wioślarstwo, zapasy, żeglarstwo
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V.  Wymagane dokumenty

1. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania.
2. Przy składaniu dokumentów kandydat winien posiadać w przypadku rekrutacji elektronicznej 

wydruk potwierdzający logowanie w systemie naboru elektronicznego.
3. Wymagane dokumenty:

• wypełniony kwestionariusz osobowy stanowiący równocześnie wniosek o przyjęcie do szkoły  
(do dnia 30 maja 2018 r. do godz. 15.00 wraz z potwierdzeniem logowania),

• dwa zdjęcia (jedno podpisane - imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
• poświadczona przez dyrektora kserokopia świadectwa ukończenia  gimnazjum z ewentualnym 

wpisem potwierdzającym osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i  sportowych, 
(do dnia 25 czerwca 2018 r. do godz. 15.00)

• poświadczona przez dyrektora kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
(do dnia 25 czerwca 2018 r. do godz. 15.00)

• karta zdrowia - uczniowie zamiejscowi (tylko w przypadku pozytywnej rekrutacji).
4. Kandydat przyjęty do szkoły na skutek wstępnej kwalifikacji jest zobowiązany dostarczyć 

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego do sekretariatu I LO, do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 12.00 jako poświadczenie woli 
podjęcia nauki od 1 września 2018 r.

PAMIĘTAJ !!!
Brak złożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału wyników egzaminu 

gimnazjalnego w wyznaczonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z przyjęcia do szkoły.
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IV.  Preferencje w przyjmowaniu do szkoły

1. Do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności przyjmowani są: 
a) Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
b) Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (tabela  
nr 2 i 3)

2. Przy przyjmowaniu do szkół ponadgimnazjalnych w przypadku równorzędnych wyników 
uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do szkoły przyjmuje się kandydatów 
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu 
na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim 
etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:  
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f ) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

4. Kryteria, o których mowa w pkt 3 mają jednakową wartość.

PAMIĘTAJ !!!
Uprawnienia wynikające z pkt.1 rozdziału IV niniejszego regulaminu uzyskasz dopiero po złożeniu 

oryginału wyników testów gimnazjalnych, świadectwa ukończenia gimnazjum
 i oryginałów dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty odpowiedniego 

konkursu lub olimpiady.



VI.  Uwagi końcowe

1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego decyduje powołana 
 przez dyrektora Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna  w składzie:
• mgr Maria Toboła – przewodniczący , 
• mgr Ryszard Salwa – zastępca przewodniczącego,
• mgr Angelika Zygmunt – członek  komisji,
• mgr Beata Waśkowiak – członek komisji,
• Marzanna Trojanowska – sekretarz.

2. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji o której mowa w rozdziale VI, pkt. 1, jeżeli liczba 
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, 
którymi dysponuje szkoła.

3. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, i kandydatów 
nieprzyjętych rodzic lub prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub prawnego 
opiekuna kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy 
przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów,  
którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Rodzic lub prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

6. Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  
o którym mowa w pkt 5, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie  dyrektora 
służy skarga do sądu administracyjnego

VII.  Kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

• od 14 maja do 30 maja 2018 r. do godziny 15.00 – logowanie do serwisu rekrutacyjnego przez stronę 
www.pila.edu.com.pl i składanie dokumentów do wybranych trzech szkół ponadgimnazjalnych,  
(w przypadku wyboru szkół objętych systemem naboru elektronicznego dokumenty składamy tylko  
w szkole pierwszego wyboru)
• od 15 czerwca do 19 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły 
lub kolejności wybranych szkół (w przypadku dokonania zmiany należy ponownie dostarczyć wymagane 
dokumenty do szkoły pierwszego wyboru)
• od 22 czerwca do 25 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 – uzupełnienie wniosku poprzez dostarczenie 
poświadczonych kserokopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego,
• 11 lipca 2018 r. do godziny10.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych do szkoły
• do 19 lipca 2018 r. do godziny 12.00- potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie 
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• 20 lipca 2018 r. do godziny 13.00 – podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych 
kandydatów
• od 1sierpnia 2018 r. dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami.
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