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NIEKTÓRE SZKOŁY NIE UCZESTNICZĄ W NABORZE ELEKTRONICZNYM - 
zapoznaj się z ich ofertą i zasadami rekrutacji:

www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html --> zakładka 
Szkoły ponadpodstawowe nieuczestniczące w elektronicznym naborze

https://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html


Kliknięcie w nazwę szkoły przekierowuje na 
jej stronę internetową - znajdziesz tam 
zasady i terminy rekrutacji.



 

WIĘKSZOŚĆ SZKÓŁ W POZNANIU I POWIECIE POZNAŃSKIM  
UCZESTNICZY  W NABORZE ELEKTRONICZNYM 

www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/



POZNAJ OFERTĘ SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W ELEKTRONICZNYM NABORZE:

www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa

MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z WYSZUKIWARKI



Informator:

KLIKNIJ w nazwę szkoły – zobaczysz jej opis

KLIKNIJ 
w nazwę 
klasy – 
zobaczysz  
jej opis



ZASADY REKRUTACJI 
W SZKOŁACH UCZESTNICZĄCYCH 
W NABORZE ELEKTRONICZNYM
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www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty 

Pojawią się nowe zakładki i dokumenty

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty


 Nabór do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 
2021/2022 odbędzie się wspólnie z Powiatem Poznańskim. 

/rekrutacja podstawowa oraz uzupełniająca/ 
Oznacza to, że kandydat zainteresowany szkołami z Poznania 

oraz Powiatu Poznańskiego wskazuje je na JEDNYM WNIOSKU 

Możesz wybrać nie więcej niż 6 szkół (zespół szkół nie jest szkołą) 
oraz dowolną liczbę oddziałów (klas) w szkole.

Jeśli w danej szkole interesuje Cię więcej niż 1 klasa (oddział) - wpisz kilka interesujących 
Cię oddziałów. 

Sprawdź dokładnie ofertę szkół. Może oprócz najbardziej interesujących Cię klas będą 
też takie, które mógłbyś wpisać na dalszych miejscach w swoim Wniosku.



Zwróć uwagę nie tylko na liczbę, ale przede wszystkim 
na kolejność w jakiej wpisujesz oddziały do Wniosku. 

System na podstawie posiadanej przez Ciebie punktacji będzie 
sprawdzał możliwość przydzielenia Cię do klas kolejno – 

zaczynając od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.

Kolejność klas we Wniosku ma tak ważne znaczenie, gdyż dostaniesz się 
tylko do 1 oddziału (klasy) - tylko w 1 szkole 

(a dokładnie do pierwszego oddziału z Twojego podania, do którego wystarczy Ci punktów).

We Wniosku wpisuj klasy w kolejności: od tych, na których 
zależy Ci najbardziej, do tych na których zależy Ci coraz mniej. 

O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów. 



Jeśli wybrałaś szkołę ponadpodstawową dwujęzyczną, oddział 
dwujęzyczny, oddział wstępny w szkole ponadpodstawowej albo 

szkołę lub oddziały prowadzące szkolenie sportowe 

pamiętaj, żeby sprawdzić w szkole, 
która prowadzi nabór do tego oddziału

zasady przyjęcia, termin składania dokumentów oraz 
termin dodatkowych testów. 

W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 wszystkie licea ogólnokształcące 
i technika prowadzone przez Miasto Poznań oraz Liceum Dwujęzyczne 

w Luboniu ustaliły JEDEN WSPÓLNY termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka 
angielskiego. 

W rekrutacji podstawowej kandydat przystąpi do sprawdzianu w szkole 
z oddziałami dwujęzycznymi znajdującej się najwyżej na jego liście preferencji. 

Termin znajdziesz tutaj: www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty 

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty


JAK WYBRAĆ SZKOŁY I KLASY ?  
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Oszacuj swoje punkty
(patrz: zasady przeliczania punktów).

1

2

3

Sprawdź punkty z ubiegłorocznej rekrutacji 
w szkołach i klasach, 
które Cię interesują
(patrz: 
zestawienie progów punktowych 2020/21).

Pamiętaj, że punkty w tegorocznej rekrutacji 
nie będą identyczne: chodzi o pewien 
orientacyjny obszar odniesienia. 

https://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html
https://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html
https://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html
https://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html


www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html --> zakładka Zasady przeliczania punktów 2021/2022 

http://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html




Jesteś laureatem lub finalistą? 
Zapoznaj się ze slajdami 60 i 61

Masz potwierdzone opinią publicznej poradni 
psychologiczno – pedagogicznej 
problemy zdrowotne ograniczające możliwości 
wyboru kierunku kształcenia?
Zapoznaj się ze slajdem 59



POZNAJ ZESZŁOROCZNE PROGI PUNKTOWE

www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html --> zakładka Zestawienie progów punktowych 2020/2021
 

http://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html




Analizując progi punktowe z ubiegłego roku
możesz wpisać klasy do Wniosku w oparciu o następującą STRATEGIĘ: 

1/3 powinna mieć medianę 
zdecydowanie niższą od liczby punktów, 
których się spodziewasz 
(tzw. klasy bezpiecznego wyboru).

1/3 powinna mieć medianę 
bardzo zbliżoną do liczby punktów, 
których się spodziewasz;

1/3 z nich może mieć medianę 
nieco wyższą od liczby punktów, 
których się spodziewasz;



PRZYKŁAD

Załóżmy, że masz 155 punktów, a to Twoje ułożenie szkół i klas we Wniosku oraz minima w tych klasach.

Pytanie – do jakiej klasy, a może klas zostałbyś zakwalifikowany?

Pozycja Szkoła Oddział Minimum 
w zeszłorocznej 
rekrutacji

1. VII Liceum Ogólnokształcące D 159,55

2. Technikum Komunikacji 1F 158,75

3. Technikum Komunikacji 1A1  150,07

4. VII Liceum Ogólnokształcące A 150,05

5. IX Liceum Ogólnokształcące 1D1     148,65       

6. Technikum Nr 19 A  128,55

7. Technikum Energetyczne T1 130,35

8. Technikum Nr 19 B   118,05

9. IX Liceum Ogólnokształcące 1D2 154,00



ODPOWIEDŹ:
Dostałbyś się do klasy z poz. 3 
Zauważ, że w tym układzie nie dostałbyś się do klas z poz. 4 - 9, mimo że wystarczyłoby Ci do nich punktów. 
Dlaczego?

Pozycja Szkoła Oddział Minimum 
w zeszłorocznej 
rekrutacji

1. VII Liceum Ogólnokształcące D 159,55

2. Technikum Komunikacji 1F 158,75

3. Technikum Komunikacji 1A1  150,07

4. VII Liceum Ogólnokształcące A 150,05

5. IX Liceum Ogólnokształcące 1D1     148,65       

6. Technikum Nr 19 A  128,55

7. Technikum Energetyczne T1 130,35

8. Technikum Nr 19 B   118,05

9. IX Liceum Ogólnokształcące 1D2 154,00



W tabeli RANKING KLAS możesz stworzyć 
listę interesujących Cię klas.

www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html --> 
zakładka Zanim wybierzesz szkołę 

http://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html


JAK WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ 
WNIOSEK ?
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W maju na stronie naboru pojawią się nowe zakładki – w tym 
WYPEŁNIJ WNIOSEK

1 WYPEŁNIJ Wniosek



Po kliknięciu w Wypełnij wniosek zobaczysz arkusz 
danych osobowych do wypełnienia:



Arkusz wyboru szkół i klas:

Wybierz szkołę, następnie klasę.

Interesujące Cię klasy znajdziesz na liście rozwijanej 
przy danej szkole.



Kryteria różnicujące (uzupełniające) są istotne tylko 
w wypadku, gdy system musi wybrać spośród dwóch lub 
większej liczby kandydatów, którzy jednocześnie ubiegają 
się o ostatnie miejsce w danej klasie i mają identyczną 
liczbę punktów (system sprawdza również liczbę 
punktów po przecinku).

W takim wypadku pierwszeństwo będzie miał kandydat, 
który ma przynajmniej jedno kryterium różnicujące.

Jedno kryterium ma taką samą wagę jak kilka kryteriów 
(jedno = kilka).

Jeśli możesz wykazać któreś z tych kryteriów zaznacz „TAK” 
i załącz w systemie skan/zdjęcie dokumentu, który to poświadcza.
Wzory niektórych z nich znajdziesz tutaj: 
www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty 

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty


technikum i szkoła branżowa I stopnia – zadzwoń do szkoły i zapytaj o szczegóły
Więcej: www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html --> zakładka 

Badania lekarskie kandydatów

szkoła branżowa I stopnia – zadzwoń do szkoły i zapytaj o szczegóły

http://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html


ZAPISZ Wniosek2

KLIKN
IJ

KLIKNIJ



3

Bez podpisu rodzica (opiekuna) szkoła nie przyjmie Wniosku. 
Postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z ustawą, prowadzone jest bowiem na wniosek rodzica.

Przy wydruku 
WNIOSKU

otrzymasz 
DANE 

DO LOGOWANIA

Zachowaj je – 
będą Ci 

potrzebne!

4

WYDRUKUJ  Wniosek. 

PODPISZ go i poproś o podpis jednego z rodziców. 



ZŁÓŻ podpisany Wniosek 

Ze względu na stan epidemiczny Wniosek możesz złożyć:

• za pomocą systemu nabór (wg instrukcji w zakładce: DOKUMENTY) 
– zalecany sposób,

• wysyłając go listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły),

• dostarczając do skrzynki podawczej wystawionej w szkole 1 wyboru.

UWAGA: możesz wybrać tylko 1 SPOSÓB złożenia wniosku 
i uzupełniania go o kolejne dokumenty!

5

PAMIĘTAJ, ŻEBY RAZEM Z WNIOSKIEM ZŁOŻYĆ WYMAGANE DOKUMENTY DODATKOWE 
– w razie wątpliwości kontaktuj się ze swoją szkołą 1 wyboru.

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


PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU SPRAWDŹ, czy jest kompletny:

Wniosek tylko wypełniony elektronicznie
a nieprzesłany przez system nabór 

(przez kliknięcie „Złóż wniosek”)
czy listem poleconym albo niewrzucony do skrzynki 
podawczej w szkole 1 wyboru - nie bierze udziału 

w rekrutacji.

Wniosek złożony po terminie i niekompletny 
- nie bierze udziału w rekrutacji.



Wniosek najlepiej złożyć elektronicznie, 
czyli wykonać czynności opisane na slajdach 37-39.

Kliknięcie „Złóż Wniosek” wysyła sygnał do Twojej szkoły 1 wyboru, 
że komisja rekrutacyjna może go sprawdzić, a w przyszłości go edytować 

i wprowadzić do systemu elektronicznego naboru
Twoje oceny i osiągnięcia wypisane na świadectwie szkolnym 

oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty, 
co jest niezbędne do przydzielenia Ci miejsca 

w szkole ponadpodstawowej.

Wszystko zrobisz na swoim koncie na stronie elektronicznego naboru.
Nie wysyłaj do szkoły maila z dokumentami.



1 ZESKANUJ podpisany Wniosek lub zrób WYRAŹNE ZDJĘCIE Wniosku  
i zapisz na dysku komputera.
Jeśli będziesz dołączać dodatkowe dokumenty to też je zeskanuj/zrób 
im zdjęcie i zapisz na komputerze.

ZALOGUJ się na swoje konto

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK W SYSTEMIE ELEKTORNICZNEGO NABORU
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DODAJ Wniosek i dodatkowe dokumenty jako ZAŁĄCZNIKI3

Pamiętaj, żeby nadać im stosowne nazwy – 
np. Wniosek, Oświadczenie o wielodzietności itp.



ZŁÓŻ Wniosek (w systemie Wniosek nazywany jest Podaniem)4

Po złożeniu Wniosku dotychczasowy status Twojego dokumentu 
       Nowy w rekrutacji podstawowej po pewnym czasie zmieni się na 

Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej. 

KLIKNIJ



       Po złożeniu dokumentów nie będziesz mógł ich samodzielnie edytować  
(szkoła przystąpi do ich weryfikacji i tylko w razie potrzeby skontaktuje się z Tobą 

np. w celu uzupełnienia danych czy dokumentów).

 Jeśli będziesz chciał dokonać zmian we Wniosku – skontaktuj się ze szkołą 1 wyboru 
(szkoła z 1 pozycji w Twoim Wniosku), aby uzyskać ponowną możliwość edycji.

       



WYDRUKUJ  Wniosek. Podpisz go i poproś o podpis jednego z rodziców: 
bez podpisu rodzica szkoła nie przyjmie Wniosku. 

ZŁÓŻ Wniosek (z dodatkowymi dokumentami – jeśli je posiadasz):
a) w systemie nabór:

- dodaj załącznik(i) -  skan lub zdjęcie dokumentu
- kliknij 

b) w szkole 1 wyboru 
- skrzynka podawcza w szkole
- list polecony

          PODSUMOWUJĄC :

WYPEŁNIJ Wniosek1

2

3

PAMIĘTAJ – Wniosek  tylko wypełniony elektronicznie nie bierze udziału w rekrutacji!



TERMINY REKRUTACJI 
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ZŁOŻENIE WNIOSKU (w tym zmiana Wniosku)
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, 

oddziału wstępnego 
oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

Uwaga: w tym samym terminie wpisz do Wniosku wszystkie klasy, w których 
chciałbyś rozpocząć naukę we wrześniu – nie tylko językowe i sportowe.

od 17 do 31 maja
do godz. 15.00

Sprawdzian predyspozycji językowych (klasy wstępne).1 – 14 czerwca
[kiedy dokładnie – dowiesz się do 

14 maja]
www.nabor.pcss.pl/poznan/szkola
ponadpodstawowa/dokumenty

 

Sprawdzian kompetencji językowych 
(klasy dwujęzyczne). 

Próby sprawności fizycznej 
(klasy sportowe).

 Wyniki: do 17 czerwca
* Dyrektor szkoły może wyznaczyć II termin dla kandydatów,  którzy z przyczyn niezależnych 

od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w I terminie. 

 

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty
http://www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty


ZŁOŻENIE WNIOSKU (w tym zmiana Wniosku)
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

o ile nie zamierzasz rekrutować do klas wymienionych na 
poprzednim slajdzie

wraz z DOKUMENTAMI 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17 maja do 21 czerwca
do godz. 15.00



Jeżeli chcesz uczyć się  
w BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA:

skontaktuj się ze szkołą w sprawie pracodawcy, 
u którego będziesz mógł odbywać praktyki.

Jeżeli chcesz skorzystać z kryteriów ustawowych (różnicujących) 
lub masz opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 

o problemach zdrowotnych ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia - 
     - dołącz opinię albo odpowiedni dokument poświadczający 

spełnianie kryterium.



Jeśli jesteś kandydatem
do technikum i/lub branżowej szkoły I stopnia: 

od 17 maja          (początek rekrutacji do szkół ponadpodstawowych) 
do 26 lipca           (22 lipca - listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

TECHNIKA i SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA 
wydają kandydatom

SKIEROWANIA na bezpłatne BADANIA LEKARSKIE. 
 

Zapytaj w interesującej Cię szkole/szkołach o dokładny termin zgłoszenia się 
po skierowanie na BADANIA LEKARSKIE.

Więcej: www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html --> zakładka 
Badania lekarskie kandydatów

http://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html


UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o: 
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

•  zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

i (jeśli posiadasz):
•zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, 
•dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej. 

od 25 czerwca do 14 lipca
do godz. 15.00  

21

25 czerwca
 koniec roku szkolnego – otrzymasz 

świadectwo ukończenia szkoły

2 lipca
termin ogłoszenia wyników 

egzaminu ósmoklasisty 

  9 lipca
termin wydania zdającym

    zaświadczeń oraz informacji 

Dokumenty te:
• dodajesz jako załączniki w systemie nabór 

(tak jak podpisany Wniosek – patrz slajd 38)
• lub dostarczasz do szkoły 1 wyboru

- przez skrzynkę podawczą w szkole
- listem poleconym.

Wybierz ten sam sposób, w jaki dostarczyłeś Wniosek.



od 25 czerwca do 14 lipca
do godz. 15.00  

21

W tym terminie 
możesz dokonać zmiany 

wyboru szkół i klas

INSTRUKCJĘ znajdziesz tutaj: 
www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty  

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty


Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów
 

ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH

19-20 lipca warto sprawdzić na swoim koncie na stronie elektronicznego 
naboru, czy komisja rekrutacyjna poprawnie przepisała oceny ze 
świadectwa i wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jeśli zauważysz błąd 

skontaktuj się ze swoją szkołą 1 wyboru.

22 lipca

TECHNIKA i SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA 
wydają 

SKIEROWANIA na bezpłatne 
OBOWIĄZKOWE BADANIA LEKARSKIE 

 

(od 17 maja)
 do 26 lipca

Informacje na swój temat znajdziesz 
na stronie naboru - po zalogowaniu się na swoje konto.



POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY:

do szkoły, do której się dostałeś
dostarcz w wersji papierowej oryginały 
(o ile nie zostały dostarczone wcześniej):

• świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
• zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie w zawodzie:
     
• zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu,

• orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami,

• orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do 
kierowania pojazdem.

od 23 do 30 lipca
do godz. 15.00

Pamiętaj: 
jeśli nie potwierdzisz woli 

przyjęcia – 
to zrezygnujesz 

z miejsca w szkole 
i zostaniesz skreślony 
z listy osób przyjętych!

To jedyny etap rekrutacji, który 
NIE JEST elektroniczny! 

Musisz dostarczyć do szkoły, do 
której się dostałeś, 

oryginalne dokumenty 
wymienione w ramce obok. 

Sprawdź na stronie internetowej szkoły, 
do której się dostałeś, 

czy nie wymaga od swoich 
przyszłych uczniów 

dodatkowych dokumentów, zdjęć itp.



Dowiadujesz się, do której szkoły
zostałeś ostatecznie przyjęty.

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy 
kandydatów:

 PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH.

Informacje na swój temat znajdziesz 
na stronie naboru - po zalogowaniu się na swoje konto.

2 sierpnia
do godz. 14.00



Jeśli NIE DOSTANIESZ SIĘ DO ŻADNEJ Z WYBRANYCH SZKÓŁ: 

1) możesz skorzystać 
      z PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ 
2)  możesz wziąć udział 
      w REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Pamiętaj: jeśli będziesz korzystać z PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ – 
WEŹ JEDNOCZEŚNIE UDZIAŁ W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ. 
Procedura odwoławcza trwa bowiem określony czas, a jej rozstrzygnięcie nie musi okazać się dla Ciebie korzystne. 

Do 3 sierpnia:
Kurator oświaty opublikuje informację 

o liczbie wolnych miejsc w szkołach 
ponadpodstawowych

www.ko.poznan.pl

http://www.ko.poznan.pl/


PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, mogą: 

Do 5 sierpnia złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia kandydata do danej szkoły: 

•  szkoła sporządzi uzasadnienie w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy wnieść do dyrektora szkoły 
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej:

• dyrektor szkoły rozpatrzy odwołanie w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia.

Złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły 
po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą rekrutacyjną. 

1

2

3



REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

3 – 5 sierpnia: ZŁOŻENIE WNIOSKU o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z DOKUMENTAMI 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym.

6 – 10 sierpnia: sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej 
 (klasy dwujęzyczne, oddziały dwujęzyczne, oddziały międzynarodowe oraz szkoły i oddziały prowadzące 
szkolenie sportowe). 
*  wyniki do 13 sierpnia.

      16 sierpnia: komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów: 
      ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH.

      * od 3 do 13 sierpnia: TECHNIKA i SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA wydają kandydatom  SKIEROWANIA
      na bezpłatne BADANIA LEKARSKIE. 

 



Od 17 do 20 sierpnia do godz. 15.00: POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY - dostarczenie 
oryginałów (o ile nie zostały dostarczone wcześniej): świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

W przypadku szkół prowadzących kształcenie w zawodzie: zaświadczenia lekarskiego zawierającego 
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, orzeczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, orzeczenia psychologicznego 
o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

23 sierpnia: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów 
PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH.

*24 sierpnia: Kurator oświaty opublikuje informację o liczbie wolnych miejsc 
                         w szkołach ponadpodstawowych: www.ko.poznan.pl

    

http://www.ko.poznan.pl/


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW, 
KTÓRZY NIE ZOSTANĄ PRZYJĘCI DO WYBRANYCH PRZEZ SIEBIE SZKÓŁ 

W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

• o ich przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej 
w postępowaniu rekrutacyjnym będzie decydował 
dyrektor szkoły 
(na podst. art. 130 ust. 2 Ustawy – Prawo oświatowe);

• rada powiatu odpowiada za zapewnienie miejsca 
w szkole ponadpodstawowej wszystkim uczniom  
zamieszkałym na terenie powiatu i realizującym 
obowiązek nauki 
(na podst. art. 39 ust. 7 Ustawy – Prawo oświatowe). 

     Pamiętaj: jeśli będziesz korzystać z PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ - SZUKAJ JEDNOCZEŚNIE MIEJSCA W INNEJ   
SZKOLE (w której zostały wolne miejsca). 

Procedura odwoławcza trwa bowiem określony czas, a jej rozstrzygnięcie nie musi okazać się dla Ciebie korzystne. 



                                    

Powodzenia 

Opracowanie:
zespół pracowników ds. uczniów szkół podstawowych

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży 
ul. Działyńskich 4/5 

61-727 Poznań

Grafika: 

https://pl.smiletemplates.com/free/powerpoint-templates/0.html

www.yourwebsite.com

https://undraw.co

https://pl.smiletemplates.com/free/powerpoint-templates/0.html
http://www.yourwebsite.com/
https://undraw.co/


POZOSTAŁE INFORMACJE



W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 
w I etapie rekrutacji, w II etapie bierze się pod uwagę:

 potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej 
problemy zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia, 

a w razie potrzeby tzw. kryteria  różnicujące 
gdy dołączono wymagane DOKUMENTY, które to potwierdzają. 

Tzw. kryteria różnicujące (uzupełniające):
• wielodzietność rodziny kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą,
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

Wzory dokumentów 
do pobrania: 

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkola
ponadpodstawowa/dokumenty

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


LAUREACI lub FINALIŚCI ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 
oraz 

LAUREACI konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

(wymienionych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 110.I.17.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: 
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022)

               przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej 
z pominięciem pozostałych kryteriów, tzn. POZA SYSTEMEM PUNKTACJI 

przedstawionym w w/w tabeli:
REKRUTACJA DO LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKÓW 

ORAZ BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA - ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNICH 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ WE WRZEŚNIU 2021 r.

Aby udokumentować ten fakt, kandydat powinien przesłać przez system nabór albo dostarczyć do 
skrzynki podawczej albo listem poleconym (możesz wybrać tylko 1 sposób) do wybranej 

przez siebie szkoły ponadpodstawowej zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata albo finalisty.
 

UWAGA: 



Linki prowadzące do szczegółowych informacji na temat konkursów i olimpiad 

znajdziesz m.in. na stronie: www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html 



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

INFORMACJE W SPRAWIE REKRUTACJI 2021/22

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Pl. Wolności 18, III piętro, 61-739 Poznań
Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół
Joanna Borowicz – starszy wizytator
tel. 780 386 029

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
Wydział Nadzoru Pedagogicznego
Barbara Zatorska – starszy wizytator
tel. 780 386 050

Wydział Rozwoju Edukacji
- wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
Rafał Renz – wizytator
tel. 780 386 057

Konkursy brane pod uwagę w rekrutacji 

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań 

Adriana Bilska tel. 61 878 57 15
Paulina Taterka tel. 61 878 42 97
Monika Wolgetan tel. 61 878 43 01
Julia Sokal-Piechocka tel. 61 878 43 67 

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


OBSŁUGA SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO NABORU 
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