
WYDZIAŁ OŚWIATY 

Rekrutacje do szkół 
ponadpodstawowych 

w roku szkolnym 2019/2020 



W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się dwie 

odrębne rekrutacje: 

 

 

dla absolwentów  8-letnich szkół 

podstawowych 

 oraz  

dla absolwentów 3-letnich gimnazjów.  

 



 

Absolwenci 8 – letnich szkół podstawowych mogą 

wybrać spośród następujących typów szkół 

ponadpodstawowych: 

 

 4 - letnie liceum ogólnokształcące, 

 5 - letnie technikum, 

 3 - letnia branżowa szkoła I stopnia. 



 

Absolwenci 3 – letnich gimnazjów mogą wybrać 

spośród następujących typów szkół 

ponadgimnazjalnych: 

 

 3 - letnie liceum ogólnokształcące, 

 4 - letnie technikum, 

 3 - letnia branżowa szkoła I stopnia. 



 

Przed wypełnieniem wniosku uczniowie powinni  

zapoznać się ze szczegółową ofertą szkół, 

przedstawioną na stronie nabor.pcss.pl lub na stronie 

internetowej szkoły.  

 

Oferta dla Absolwentów 8 –letniej szkoły podstawowej 

 

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

 

 

Oferta dla Absolwentów 3 –letniego gimnazjum 

 

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna 



 

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w 

województwie wielkopolskim na rok szkolny 2019/2020  

określa Zarządzenie nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 

dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych 

publicznych szkół ponadpodstawowych. 

 

 

www.ko.poznan.pl 



 

Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż  

 9 szkół  
Uchwała Nr VII/89/VIII Rady Miasta Poznania 

z dnia 26 lutego 2019r. 

w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół 
ponadpodstawowych, w tym z oddziałami klas pierwszych trzyletniego 
liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, klas wstępnych 

prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2019/2020 

oraz dowolnej liczby oddziałów. 

 Szkoły należy ułożyć według preferencji  

tzn. uwzględniając poziom zainteresowania daną placówką 

lub profilem.  

 

Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w szkole. 



 

O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba 

punktów 

Jeśli zgromadzona liczba punktów będzie 

niewystarczająca, kandydat znajdzie miejsce 

w drugiej, trzeciej czy kolejnej klasie, a może 

w innej szkole. Warto wybrać szkoły 

odpowiadające możliwościom.  

System będzie przydzielał  do klas kolejno,                 

od klasy wybranej na liście preferencji jako 

pierwszej. 



 

 

W tym roku po raz kolejny rekrutacje do 

szkół ponadpodstawowych w Poznaniu będą 

prowadzone przy pomocy systemu 

elektronicznego.  

 

Nowością będzie przeprowadzenie również 

rekrutacji uzupełniających  

przy pomocy systemu elektronicznego. 



JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ? 

 w Internecie na stronie nabor.pcss.pl należy stworzyć listę preferencji szkół i wypełnić pozostałe pola 
formularza, 

 

 jeśli dołączamy do wniosku dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia, należy to koniecznie zaznaczyć w 
systemie elektronicznego wyboru, 

 

 należy wydrukować wniosek i podpisać własnoręcznie oraz przez  jednego z rodziców;       
 postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica (art. 20a, ust. 4).  

 

Bez podpisu rodzica szkoła nie przyjmie wniosku 

 

 na końcu wniosku zostanie wygenerowane hasło dostępu (PIN), które pozwoli sprawdzić czy kandydat 
otrzyma miejsce w wybranej szkole ponadpodstawowej,  

 

 należy zanieść wniosek do szkoły pierwszego wyboru, 

 

 jeśli  kandydat dokona zmiany wyboru szkoły (system umożliwi zmianę w dniach 14 - 19 czerwca 2019 r.) 
i/lub zmiany kolejności wybranych szkół, należy ponownie zanieść wniosek do szkoły pierwszego wyboru!!! 

 

  



UWAGA 

 
Wniosek wypełniony tylko elektronicznie,  a nie 

złożony w szkole, nie bierze udziału w rekrutacji.  

 

Wnioski złożone po terminie lub niekompletne, nie 

biorą udziału w rekrutacji. Jeżeli uczeń zapomniał 

złożyć wniosek w terminie, będzie mógł wziąć udział 

w rekrutacji uzupełniającej organizowanej przez 

system NABÓR 2019 w poszczególnych szkołach, w 

których pozostaną wolne miejsca. 



 

Od 13 do 31 maja br. do godz.15.00. składanie 
wniosków przez kandydatów do szkół . 

 

 Od 14-19 czerwca br. – możliwość dokonania zmiany 
wyboru szkoły przez kandydatów 

Ponownie należy zanieść podpisany wniosek do 
szkoły pierwszego wyboru!! 

 

 16 lipca br. godz.10.00  - podanie do publicznej 
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych. 



 

Od 16 do 24 lipca godz.13.00 – potwierdzenie 

przez kandydata zakwalifikowanego woli 

przyjęcia do wybranej szkoły  

 

25 lipca godz.13.00 – podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych. 
 



W terminie od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. 

do godz. 15.00 do szkoły pierwszego wyboru należy 

przedłożyć oryginały lub kopie następujących 

dokumentów:  

 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  

 zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu 
laureata lub finalisty, 

 dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej. 

 



 

 
 Rekrutacje uzupełniające 

 

Dla kandydatów nieprzyjętych  

w pierwszym terminie rekrutacji na rok 

szkolny 2019/2020 będzie się odbywać 

rekrutacje uzupełniające w systemie 

elektronicznym Nabór 2019 w terminie 

 

 od 26 lipca do 30 lipca godziny 15.00 

 



PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

Rodzice dzieci kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą: 

 
 wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia kandydata do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do 
publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  
- uzasadnienie sporządzanie jest w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku, 

 

 wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy 
 - dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia, 

 

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



REKRUTACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Rekrutacje uzupełniające zostaną przeprowadzone w systemie 
elektronicznym tak jak w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

 wolne miejsca zostaną ogłoszone w terminie 25 lipca 2019r. 
godz.15.00 

 w przypadku postępowań rekrutacyjnych uzupełniających do 
wniosku należy dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty,  
o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy z wyjątkiem zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły  
30 sierpnia 2019 roku  godz.13.00 



KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI 
 

dla Absolwentów 8 – letniej szkoły podstawowej 
 

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

z dnia 16 marca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół i 

placówek) 

 



KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI 
 

dla Absolwentów 3 – letniego gimnazjum 
 

(ROZPORZĄDZENIE 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 

 



 

 

W pierwszej kolejności do wybranej szkoły 

ponadpodstawowej przyjmowani są: 

 

laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej  

oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (wymienionych   

w Zarządzeniu Nr 110.I.17.2019 Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględniany 

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020). 



 

W przypadku wątpliwości dotyczących naboru  

i rekrutacji dodatkowe informacje kandydaci 

mogą uzyskać w swoich szkołach, szkołach 

ponadpodstawowych  

oraz  

 

w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, 

tel. 61 878 43 01, 61 878 43 72, 61 878 42 97, 

61 878 57 15,  

 e-mail serwis.oswiata@um.poznan.pl. 



 

W dniach: 

 

- 25 marca (poniedziałek)  

- 08 kwietnia (poniedziałek) 

 

pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania pełnić 

będą dyżury w godzinach od 14.00 do 17.00 i udzielać 

szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

 

Zapraszamy do Wydziału Oświaty ul. Libelta 16/20 

 

p. 233, 236 i 240 (II piętro)  



 


