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ZASADY PRZYJĘCIA 
 

1. Zasady przyjęcia do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 oparte zostały na: 

 Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (tekst ujednolicony Dz.U. 
2018 poz. 1457 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie prze-
prowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737). 

 Zarządzeniu Nr 110.1.8.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 
2021 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 
szkolny 2020/2021  

 ZARZĄDZENIE Nr 110.1.17.2021 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 
lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych or-
ganizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające 
na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie wielkopolskim, które 
mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.



I. PROPOZYCJE I CHARAKTERYSTYKA KLAS 
Biorąc pod uwagę zainteresowania uczniów, aktualne trendy rynkowe, dotychczasowe do-
świadczenia oraz możliwości kadrowe szkoły proponujemy kandydatom następujące klasy: 
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1 1A 1A_mat-fiz-info 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

język angielski 
język rosyjski 

30 

2 1B 1B_pol-hist-ang 
język polski 
historia 
język angielski 

język angielski 
język francuski 

30 

3 1C 

1C_biol-chem-ang 
 

biologia 
chemia 
język angielski 

język angielski 
język niemiecki 

 
25 

1C_biol-chem-niem 
biologia 
chemia 
język niemiecki 

język niemiecki 
język angielski 

5 

4 1D 1D_pol-ang-hiszp 
język polski 
język angielski 
język hiszpański 

język angielski 
język hiszpański 

30 

5 1E 

1E_biol-pol-ang 
biologia 
język polski 
język angielski 

język angielski 
język niemiecki 

25 

1E_biol-pol-niem 
biologia 
język polski 
język niemiecki 

język niemiecki 
język angielski 

5 

6 1F 
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język angielski 

język angielski 
język niemiecki 

10 

1F1_mat-geo-niem 
matematyka 
geografia 
język niemiecki 

język niemiecki 
język angielski 

5 

1F2_mat-chem-ang 
matematyka 
chemia 
język angielski 

język angielski 
język niemiecki 

10 

1F2_mat_chem_niem 
matematyka 
chemia 
język niemiecki 

język niemiecki 
język angielski 

5 

 
 
 
 



1A  
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka 
Języki obce: język angielski, język rosyjski 
Jeżeli przedmioty ścisłe są Twoją mocną stroną i chciałbyś poszerzać swoją wiedzę w gronie 
osób o takich samych zainteresowaniach — ta klasa jest właśnie dla Ciebie. To oddział dla osób 
planujących studia na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich o sprecyzowanych zain-
teresowaniach matematycznych i fizycznych, pozwalająca jednocześnie na pogłębienie wiedzy 
z zakresu informatyki. Zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli z powodzeniem na studiowanie 
takich kierunków jak np. matematyka, informatyka, teleinformatyka, budownictwo, automa-
tyka i robotyka, mechatronika i budowa maszyn, fizyka, elektrotechnika, akustyka i wiele in-
nych. 
 
Uczniowie tej klasy mają możliwość:  

 zdobywania certyfikatów informatycznych CISCO: IT ESSENTIALS, C++, Python, Internet 
Wszechrzeczy;  

 rozwijania zainteresowań programistycznych;   
 przygotowania do udziału w konkursach przedmiotowych o różnym zasięgu: Olimpiada Ma-

tematyczna, Informatyczna, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, Regionalny Konkurs Ma-
tematyczny, Powiatowy Konkurs Matematyczny „Liczymy Zawodowo”, Międzynarodowy 
Konkurs Matematyczny KANGUR, Wielkopolska Superliga Liceów;  

 przygotowania do egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego - FCE; 
 uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych z pracownikami naukowymi uczelni 

wyższych. 

 
1B  
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski 
Języki obce: język angielski, język francuski 
 
 
Myślisz o studiach prawniczych lub kierunkach społecznych, w przyszłości chciałbyś pracować 
w instytucjach lub organizacjach wymagających znajomości prawa lub w sądownictwie? Jeżeli 
tak, to klasa humanistyczna jest dobrym wyborem. To również klasa dla uczniów zaintereso-
wanych dziennikarstwem, filmoznawstwem, teatrologią, kulturoznawstwem oraz mediami 
społecznościowymi. Uczniowie mają możliwość współpracy z lokalnymi mediami, redagują 
szkolną gazetkę PoLON oraz biorą udział w zajęciach teatralnych.  
 
W klasie tej proponujemy:  

 cykliczne zajęcia z zakresu prawa oraz spotkania z przedstawicielami takich zawodów jak: sę-
dzia, adwokat, prokurator, radca;  

 współpracę z Wydziałem Prawa oraz Instytutem Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu;  

 wykłady audytoryjne z bogatą oprawą ikonograficzną dotyczące historii Polski, regionu pil-
skiego oraz historii powszechnej;  



 rozwijanie pasji dziennikarskiej poprzez redakcję szkolnej gazety PoLON i możliwość współ-
pracy z lokalnymi mediami;  

 rozwijanie zainteresowań teatralnych w Teatrze LUSTRO oraz Teatrze na Pola;  
 spotkania autorskie z osobami związanymi z kulturą i mediami; 
 realizację projektów edukacyjnych z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej; 
 rozwijanie zainteresowań lingwistycznych - przygotowania do egzaminu certyfikacyjnego z ję-

zyka angielskiego - FCE. 

 
1C 
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki* 

Języki obce: język angielski, język niemiecki języki obce są nauczane w systemie międzyoddzia-
łowym 
 
Czy marzysz o tym, by zostać lekarzem, farmaceutą, fizjoterapeutą, ratownikiem medycznym 
a może dietetykiem? Chcesz pomagać zwierzętom jako weterynarz? Lubisz przedmioty przy-
rodnicze? Interesuje Cię psychologia? A może chcesz być mikrobiologiem lub analitykiem me-
dycznym? Jeśli tak, to powinieneś wybrać tą klasę! Jest to klasa dla osób, które swoje plany 
zawodowe kierują w stronę studiów medycznych i okołomedycznych, takich jak: medy-
cyna, kosmetologia, ochrona środowiska, mikrobiologia, biologia, chemia, fizjoterapia, reha-
bilitacja ruchowa, ratownictwo medyczne. W tej klasie języki obce są nauczane w systemie 
międzyoddziałowym. 
 
 
Uczniowie tej klasy mają możliwość udziału w:  

 przygotowaniach do udziału w konkursach przedmiotowych: Konkurs Chemiczny Wygraj In-
deks, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olim-
piada Wiedzy o HIV/AIDS, Alchemik, Olimpiada Ekologiczna Powiatu Pilskiego, Ponadpowia-
towa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski, tematyczne konkursy przy-
rodnicze organizowane przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody SALAMANDRA;  

 wycieczkach tematycznych oraz spotkaniami online do zakładów związanych z produkcją le-
ków, kosmetyków i żywności oraz ekologią; 

 warsztatach chemicznych w ramach projektu SmartUP Academy na Wydziale Chemii Politech-
niki Warszawskiej w partnerstwie z Fundacją Adamed, warsztatach chemicznych organizowa-
nych na terenie szkoły we współpracy z Centrum Chemii w Małej Skali oraz Fundacją "Przy-
szłość w Nauce"; 

 warsztatach ekologicznych w ramach projektu "Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim";  
 ciekawych zajęciach i wycieczkach organizowanych przez Nieustające Towarzystwo Nauk Przy-

rodniczych; 
 przygotowaniach do egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego - FCE. 

*grupa niemieckojęzyczna zostanie utworzona w przypadku zebrania 15 kandydatów łącznie 
z klas C, E oraz F 

 
1D 
Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, język hiszpański 



Języki obce: język angielski, język hiszpański 
Dla zainteresowanych nauką języków obcych proponujemy klasę lingwistyczną, w której 
przedmiotami wiodącymi są języki: polski, angielski oraz hiszpański.   
Hiszpański to język urzędowy w 21 państwach, jest jednym z najważniejszych języków na are-
nie międzynarodowej, w świecie polityki, ekonomii, kultury oraz jednym z oficjalnych języków 
Unii Europejskiej, UEFA i ONZ. Jeśli lubisz podróżować, to znajomość języka angielskiego i hisz-
pańskiego może przydać Ci się praktycznie wszędzie. Język hiszpański daje Ci wiele możliwości 
studiowania na różnych filologiach, gdzie wymagany jest język angielski lub na filologii hisz-
pańskiej.  
Przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na kierunku filologii hiszpańskiej: trans-
latoryka, językoznawstwo, literatura, kultura i media, język hiszpański w biznesie i turystyce, 
iberystyka i filologia angielska, dziennikarstwo, filologia hiszpańska z drugim językiem obcym, 
filologia hiszpańska z etyką, filologia hiszpańska z translatoryką, filologia hiszpańska z turystyką 
międzynarodową i hotelarstwem, filologia hiszpańska ze specjalnością latynoamerykańską.  
Uczniowie tej klasy mają możliwość:  

 realizować przedstawienia oraz konkursy recytatorskie w ramach działalności Teatru na Pola  
 udziału w spektaklach teatru brytyjskiego  
 przygotowania do udziału w konkursach przedmiotowych o różnym zasięgu: Powiatowy Kon-

kurs Języka Angielskiego, Pokaż nam Język, konkursach lingwistycznych organizowanych m.in. 
przez Biuro Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Hiszpanii;  

 organizacji wydarzeń szkolnych - literatura w oryginale, St. Patric's Day, Pancake day, Halo-
ween, Thanksgiving, dni kultury krajów hiszpańskojęzycznych oraz spotkań z filmem hiszpań-
skim;  

 udziału w lekcjach z historii i kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego;  
 przygotowania do egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego również na poziomie rozsze-

rzonym; 
 przygotowaniach do egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego - FCE; 
 dostępu do bogatej literatury obcojęzycznej - biblioteczka lingwisty.  

  
 
 
1E 
Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski 
Języki obce: język angielski, język niemiecki* 
 
 
Klasa humanistyczno – przyrodnicza to propozycja dla młodzieży chcącej w przyszłości studio-
wać nauki humanistyczne lub przyrodnicze, m. in. psychologię, pedagogikę, kulturoznawstwo, 
dziennikarstwo, rehabilitację, ratownictwo medyczne, lingwistykę. W tej klasie języki obce są 
nauczane w systemie międzyoddziałowym. 
 
 Uczniowie tej klasy mają możliwość:  

 przygotowania do udziału w konkursach przedmiotowych o różnym zasięgu: Olimpiada Biolo-
giczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS, Olimpiada Ekologiczna 



Powiatu Pilskiego, Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopol-
ski, tematyczne Konkursy Przyrodnicze dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych organizowane 
przez PTOP SALAMNDRA;  

 wycieczkach tematycznych do miejsc związanych z ekologią;  
 warsztatach ekologicznych w ramach projektu "Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim"; 
 zajęciach i wycieczkach organizowanych przez Nieustające Towarzystwo Nauk Przyrodniczych; 
 rozwijanie pasji dziennikarskiej poprzez redakcję szkolnej gazety PoLON i możliwość współ-

pracy z lokalnymi mediami;  
 spotkania autorskie z osobami związanymi z kulturą i mediami; 
 rozwijania pasji teatralnych w Teatrze LUSTRO oraz Teatrze na Pola; 
 przygotowaniach do egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego – FCE. 

*grupa niemieckojęzyczna zostanie utworzona w przypadku zebrania 15 kandydatów łącznie 
z klas C, E oraz F 

 
 
 
1F1 
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski lub język niemiecki 
Języki obce: język angielski, język niemiecki 
 

Interesujesz się zagadnieniami związanymi z nowoczesnym marketingiem, przedsiębiorczo-
ścią, współczesnym światem gospodarki i biznesu? Chcesz w przyszłości kierować własnym 
przedsiębiorstwem lub zostać ekonomistą? Umiejętności i wiedza zdobyte w tej klasie umoż-
liwią Ci w dalszym etapie kształcenia podjęcie studiów na szeroko rozumianych kierunkach 
ekonomicznych lub uniwersyteckich.   

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym przygotują Cię do obowiązkowego egzaminu 
maturalnego z matematyki i geografii oraz pozwolą na rozwijanie zainteresowań ekonomicz-
nych. W ten sposób otrzymasz przepustkę do studiowania na takich kierunkach jak: ekonomia 
globalna i menadżerska, handel i marketing, zarządzanie, reklama, public relations, banko-
wość i finanse, rachunkowość i finanse samorządowe, logistyka, cybernetyka ekonomiczna, 
ekonometria, gospodarka przestrzenna, geoinformatyka, geoinformacja i wiele innych. W tej 
klasie języki obce są nauczane w systemie międzyoddziałowym. 

Uczniowie tej klasy mają możliwość udziału w:   

 projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii;  
 warsztatach ekologicznych w ramach projektu "Eko - Edukacja w Powiecie Pil-

skim" oraz zajęciach i wycieczkach organizowanych przez Nieustające Towarzystwo 
Nauk Przyrodniczych;   

 Przygotowaniach do udziału w konkursach przedmiotowych o różnym zasięgu: Regio-
nalny Konkurs Matematyczny, Powiatowy Konkurs Matematyczny „Liczymy Zawo-
dowo”, Wielkopolski Konkurs Matematycznego Supermatematyk, Międzynarodowy 
Konkurs Matematyczny KANGUR, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH;  

 przygotowaniach do egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego – FCE. 



 

*grupa niemieckojęzyczna zostanie utworzona w przypadku zebrania 15 kandydatów łącznie 
z klas C, E oraz F 

 

1F2 
Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia, język angielski lub język niemiecki 
Języki obce: język angielski, język niemiecki 
 
Czy marzysz o tym, by zostać farmaceutą, analitykiem medycznym a może dietetykiem? Lubisz 
przedmioty matematyczno - przyrodnicze? Jest to klasa dla osób, które swoje plany zawo-
dowe kierują w stronę studiów takich jak: inżynieria biomedyczna, ochrona środowiska, che-
mia, analityka medyczna, farmacja, przedstawiciel medyczny i inne.  W tej klasie języki obce 
są nauczane w systemie międzyoddziałowym. 
 
Uczniowie tej klasy mają możliwość udziału w:   

 przygotowaniach do udziału w konkursach przedmiotowych o różnym zasięgu: Konkurs Che-
miczny Wygraj Indeks, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Wiedzy 
Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS, Alchemik, Olimpiada Ekologiczna Powiatu Pil-
skiego, Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski, tema-
tyczne Konkursy Przyrodnicze organizowane przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody SA-
LAMANDRA;   

 wycieczkach tematycznych oraz zajęć online do zakładów związanych z produkcją leków, ko-
smetyków i żywności oraz ekologią;   

 warsztatach chemicznych w ramach projektu SmartUP Academy na Wydziale Chemii Politech-
niki Warszawskiej w partnerstwie z Fundacją Adamed, warsztatach chemicznych organizowa-
nych na terenie szkoły we współpracy z Centrum Chemii w Małej Skali oraz Fundacją "Przy-
szłość w Nauce"; warsztatach ekologicznych w ramach projektu "Eko - Edukacja w Powiecie 
Pilskim";   

 ciekawych zajęciach i wycieczkach organizowanych przez Nieustające Towarzystwo Nauk Przy-
rodniczych;  

 przygotowaniach do egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego - FCE.  

 

*grupa niemieckojęzyczna zostanie utworzona w przypadku zebrania 15 kandydatów łącznie 
z klas C, E oraz F 

 

 
III. KRYTERIA I PUNKTACJA 
1. Absolwent szkoły podstawowej ma prawo aplikować maksymalnie do trzech różnych 
szkół a w każdej szkole do dowolnej ilości oddziałów. 
2. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole 
wskazuje kolejno interesujące go oddziały. 



3. Kandydat może uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjno — rekrutacyjnym max 200 pkt. 
tj. 100 pkt. wynikających z ocen i wpisów na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (ta-
bela podpunkty 1 — 10) oraz 100 pkt. za wyniki uzyskane z egzaminu ósmoklasisty (tabela 
podpunkt 11). 
4. Przy kwalifikowaniu uczniów do klas pierwszych brane będą pod uwagę następujące 
elementy: 
 

Kryteria rekrutacji 
Maksymalna 

liczba 
punktów 

Świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt. 

Wymieniona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocena z ję-
zyka polskiego wyrażona w stopniu: 
cel — 18 pkt.,  bdb — 17 pkt., db — 14 pkt., dst — 8 pkt., dop — 2 pkt. 

18 pkt. 

Wymieniona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocena z ma-
tematyki wyrażona w stopniu: 
cel — 18 pkt., bdb — 17 pkt., db — 14 pkt., dst — 8 pkt., dop — 2 pkt. 

18 pkt. 

Wymieniona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej o cena z 
pierwszego obowiązkowego przedmiotu edukacyjnego ustalona przez dy-
rektora szkoły wyrażona w stopniu: 
cel — 18 pkt., bdb — 17 pkt., db — 14 pkt., dst — 8 pkt., dop — 2 pkt. 
Patrz TABELA nr 1. 

18 pkt 

Wymieniona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocena z dru-
giego obowiązkowego przedmiotu edukacyjnego ustalona przez dyrek-
tora szkoły wyrażona w stopniu: 
cel — 18 pkt., bdb — 17 pkt., db — 14 pkt., dst — 8 pkt., dop — 2 pkt. 
Patrz TABELA nr 1. 

18 pkt. 

Aktywność społeczna 3 pkt. 

Szczególne osiągnięcia (naukowe i sportowe): 
 

18 pkt. 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwo-
jewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawar-
tych porozumień: 
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 
punktów, 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 
punktów; 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzyna-
rodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, 
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 
ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów, 
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty, 



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

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódz-
kim organizowanym przez kuratora oświaty: 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 
punktów, 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdy-
scyplinarnego – 7 punktów, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdy-
scyplinarnego – 5 punktów, 
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –  7 punktów, 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 
punktów, 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 
punkty; 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o za-
sięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 
ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przed-
miotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły arty-
stycznej – 10 punktów, 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmio-
tów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły arty-
stycznej – 7 punktów, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmio-
tów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły arty-
stycznej – 5 punktów,  
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty, 
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  2 punkty; 

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 punkty, 
b) krajowym –  3 punkty, 
c) wojewódzkim –  2 punkty, 
d) powiatowym –  1 punkt.   

Wynik egzaminu z języka polskiego 35 pkt 
(100%*0,35) 

Wynik egzaminu z matematyki 35 pkt 
(100%*0,35) 

Wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego 30 pkt 
(100%*0,30) 



 
 
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawo-
dów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu 
oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, 
z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 
18 punktów.  
 
 
Tabela nr 1. Przedmioty wskazane przez komisję kwalifikacyjno-rekrutacyjną pozwalające na 
uzyskanie punktów zgodnie z podpunktem 3, 4 ww. kryteriów 
 

lp Symbol i na-
zwa oddziału 

Symbol i nazwa od-
działu w elektronicz-
nym systemie naboru 

Pierwszy przedmiot  
punktowany 

Drugi przedmiot  
punktowany 

1 1A 
1A_mat-fiz-info fizyka lub informa-

tyka 
język angielski  

2 1B 1B_pol-hist-ang historia język angielski 

3 1C 
1C_biol-chem-ang 
 

biologia lub chemia 
 

język angielski  
 

1C_biol-chem-niem biologia lub chemia język niemiecki 

4 1D 
1D_pol-ang-hiszp historia lub geogra-

fia 
język angielski 

5 1E 
1E_biol-pol-ang biologia język angielski 

1E_biol-pol-niem biologia język niemiecki 

6 1F 

1F1_mat-geo-ang geografia język angielski 

1F1_mat-geo-niem geografia język niemiecki 

1F2 mate-chem-ang chemia język angielski 

1F2_mat_chem_niem chemia Język niemiecki 

 
Z przedmiotów wymienionych w tabeli powyżej można wskazać przedmiot, z którego kandy-
dat uzyskał ocenę wyższą. 
 
  
PAMIĘTAJ !!! 
Brak precyzyjnych wpisów na świadectwie ukończenia szkoły,  np. brak podania zajętego miej-
sca, czy organizatora zawodów, lub niepełna nazwa zawodów czy konkursów może spowodo-
wać nie przyznanie należnych punktów!!! 
 
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 

o ile kandydat spełnia wymagania ogólne niezbędne do przyjęcia do danej szkoły 
2) Przy przyjmowaniu do szkół ponadgimnazjalnych w przypadku równorzędnych wyników 



uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do szkoły przyjmuje się kandy-
datów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia 
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno — pe-
dagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej 
3) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekru-

tacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miej-
scami, 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 
5) Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkol-

nych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub po-
nadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 
22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności do pu-
blicznej szkoły ponadpodstawowej jeżeli spełniają wymagania ogólne niezbędne do przy-
jęcia do danej szkoły 

 
V. WYMAGANE DOKUMENTY 
 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania (8.00 – 
15.00). 

 wygenerowany formularz rekrutacyjny potwierdzający logowanie na stronie 
www.pila.edu.com.pl (do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00) 

 kwestionariusz osobowy, (dostępny na stronie internetowej szkoły www.lo .pila.pl  w 
zakładce rekrutacja (do dnia 21 czerwca 2021 r.), 

 dwa zdjęcia (jedno podpisane - imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania), 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z ewentualnym wpisem potwier-
dzającym osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych (do-
starczona do dnia 14 lipca 2021 r. do godziny 15.00), 

 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej (dostarczona do 
dnia 14 lipca 2021 r. do godziny 15.00, 

 karta zdrowia - uczniowie zamiejscowi (tylko w przypadku pozytywnej rekrutacji). 

 Kandydat przyjęty do szkoły na skutek wstępnej kwalifikacji ogłoszonej w dniu 22 lipca 
2021 r. jest zobowiązany do dnia 30 lipca 2021r. do godziny 15.00 dostarczyć oryginał 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach 
egzaminu po szkole podstawowej do sekretariatu szkoły, jako poświadczenie woli pod-
jęcia nauki od 1 września 2021 r. (jeśli nie uczynił tego do 14 lipca 2021 r.) 

Uwaga! 

http://www.pila.edu.com.pl/


Brak złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału wyników 
egzaminu ósmoklasisty do 30 lipca 2021 r. jest równoznanczne z rezygnacją nauki w I LO 
w Pile. 

 
 
VI. KALENDARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

lp Rodzaj czynności 
Termin w postępowa-

niu rekrutacyjnym 

Termin w postępo-
waniu uzupełniają-

cym 

1.  

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyję-
cie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumen-
tami (podpisanego przez co najmniej jednego ro-
dzica/prawnego opiekuna) 

od 17 maja 2021 r. do 
21 czerwca 2021 r. do 
godz. 15.00 

od 3 sierpnia 2021 r. 
do 5 sierpnia 2021 r. 
do godz. 15.00 

2.  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponad-
podstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egza-
minu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, 
w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyję-
cie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje 

od 25 czerwca 2021 r. 
do 14 lipca 2021 r. do 
godz. 15.00 

--------------- 

3.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i doku-
mentów potwierdzających spełnianie przez kandy-
data warunków poświadczanych w oświadcze-
niach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności związanych z usta-
leniem tych okoliczności. 

do 14 lipca 2021 r. 5 sierpnia 2021 r. 

4.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i doku-
mentów potwierdzających spełnianie przez kandy-
data warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczno-
ści zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub 
prezydenta) wskazanych w oświadczeniach 

do 21 lipca 2021 r. 13 sierpnia 2021 r. 

5.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

22 lipca 2021 r 16 sierpnia 2021 r. 

6.  

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłoże-
nia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i ory-
ginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ze-
wnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzu-
pełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpod-
stawowej 

od 23 lipca 2021 r. do 
30 lipca 2021 r. do 
godz. 15.00 

od 17 sierpnia 2021 
r. do 20 sierpnia 
2021 r. do godz. 
15.00 

7.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandy-
datów nieprzyjętych 

2 sierpnia 2021 r. do 
godz. 14.00 

23 sierpnia 2021 r 



8.  
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponad-
podstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych 
miejsc w szkole 

2 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r 

9.  
Opublikowanie przez Kuratora oświaty informacji 
o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodsta-
wowych 

do 3 sierpnia 2021 r 24 sierpnia 2021 r. 

10.  
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządze-
nie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 5 sierpnia 2021 r 26 sierpnia 2021 r 

11.  
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasad-
nienia odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

12.  
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od roz-
strzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania od-
mowy przyjęcia 

13.  

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzy-
gnięcia komisji rekrutacyjnej. 
Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu 
administracyjnego 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dy-
rektora szkoły 

 
 

VII. UWAGI KOŃCOWE 
1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego decyduje powołana 
przez dyrektora Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna w składzie:  
mgr Daria Paluchowska - Prochot - przewodniczący , 
mgr Ryszard Salwa - zastępca przewodniczącego,  
mgr Joanna Baczkowska - członek komisji, 
mgr Maria Dobrzyńska – członek komisji, 
mgr Aleksandra Fogtman – członek komisji, 
mgr Rafał Kempka – członek komisji 
mgr Monika Kubik – członek komisji, 
mgr Elżbieta Szymańska - członek komisji, 
mgr Beata Waśkowiak - członek komisji, 
Marzanna Trojanowska - sekretarz. 
 
 
Załączniki: 
 
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 
2020/2021 zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych przez Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty.  
Wykaz Olimpiad Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 
2020/2021 organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmokla-
sisty. 
 



 



 



 



 



 



 


