
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020                         
do publicznych szkół ponadpodstawowych,                         

dotychczasowych trzyletnich publicznych liceów ogólnokształcących  
i dotychczasowych czteroletnich publicznych techników 
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istota postępowania rekrutacyjnego 

zasada powszechnej dostępności  

 

zapewnienie wszystkim zainteresowanym równych 
szans ubiegania się o dobro publiczne  

 

postępowanie odwoławcze 
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podstawa prawna  

w okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego przyjmowanie uczniów 
do szkół podlega przepisom przejściowym zawartym w  

 

ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) 
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Absolwenci gimnazjum 

 
Absolwenci szkoły podstawowej 

 

 
ubiegają się o przyjęcie do: 

 

• dotychczasowego trzyletniego LO 
• dotychczasowego czteroletniego T 
• trzyletniej branżowej szkoły I stopnia  

• czteroletniego LO  
• pięcioletniego T 
• trzyletniej branżowej szkoły I stopnia  

 
do postępowania rekrutacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy: 

 

 
ustawy o systemie oświaty 

 
ustawy Prawo oświatowe 

 

 
rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r.   
w sprawie przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-
2019/2020 do trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i 
branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów 
będących absolwentami dotychczasowego 
gimnazjum (Dz. U. poz. 586). 

 
rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r.   
w sprawie przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 
szkół i placówek (Dz. U. poz. 610) 



 

 

od 1 września 2019 r.  

klasy dotychczasowego trzyletniego LO                                       
i dotychczasowego czteroletniego T prowadzi się 
odpowiednio w czteroletnim LO i pięcioletnim T 
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postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów 
dotychczasowego gimnazjum i absolwentów 

ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzone będzie 
odrębnie, w tym samym czasie 

 

od 1 września 2019 r. czteroletnie LO, pięcioletnie T        
i trzyletnie branżowe szkoły I stopnia  prowadzić będą 

odrębne klasy dla poszczególnych absolwentów  
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harmonogram – 2019 r. 

styczeń 
WKO 

do końca stycznia – kurator oświaty ogłasza terminy przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego i uzupełniającego 

luty 
WKO 
Dyrektor 

do końca lutego – kurator oświaty podaje wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i 
sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określa 
miejsca uznane za wysokie 

do końca lutego – dyrektor szkoły podaje informacje o: języku obcym, który jest językiem 
nauczania albo drugim językiem nauczania, sporcie, w którym odbywa się szkolenie 
sportowe, obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na 
świadectwie będą brane pod uwagę w postępowaniu  

 
WKO 

marzec - kurator oświaty podaje informacje o szkołach 

zgodnie z harmonogramem określonym przez kuratora – postępowanie rekrutacyjne –  
podanie wyników  - informacje o wolnych miejscach – postępowanie uzupełniające  

zgodnie z harmonogramem określonym przez 
kuratora oświaty:  

postępowanie rekrutacyjne -  
informacja o wolnych miejscach- 
postępowanie uzupełniające 



 wniosek o przyjęcie do szkoły 
 

postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone  

na wniosek 

 

organ prowadzący szkołę może określić wzór wniosku 

 

we wniosku określa się kolejność wybranych szkół  

od najbardziej do najmniej preferowanych 

 

postępowanie może być prowadzone  

z wykorzystaniem systemów informatycznych 
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 limit wniosków  

 

do nie więcej niż trzech szkół  

prowadzonych przez organ prowadzący 

 

organ prowadzący może określić inną maksymalną 
liczbę wybranych szkół, którą można wskazać we 

wniosku 
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organ przeprowadzający postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające 

 

 

postępowanie rekrutacyjne                                               
i postępowanie uzupełniające przeprowadza  

komisja rekrutacyjna  

powołana przez dyrektora szkoły 
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organ odwoławczy 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wnosi się do dyrektora szkoły 

 

na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły  

służy skarga do sądu administracyjnego 
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postępowanie w sytuacji nieprzyjęcia do szkoły, gdy rodzic lub pełnoletni 
kandydat chce skorzystać z prawa do odwołania 
art. 158 ustawy Prawo oświatowe  

- w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub 
kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej         
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
(ust. 6) 

 

- w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 
lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem komisja 
sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy 
przyjęcia (ust. 7) 
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postępowanie odwoławcze 
art. 158 ustawy Prawo oświatowe 

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata 
lub kandydat pełnoletni  może wnieść do dyrektora odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (ust. 8) 

 

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje 
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (ust. 9) 

 

- na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego, 
którą można wnieść za jego pośrednictwem w ustawowym terminie 
30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia skarżącemu (ust. 9) 
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wymagania ogólne niezbędne do przyjęcia do szkoły 
dla absolwentów  gimnazjum 

 

świadectwo ukończenia gimnazjum 

 

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu – w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe 
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wymagania ogólne niezbędne do przyjęcia do szkoły 
dla absolwentów  ośmioletniej szkoły podstawowej 

 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

 

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu – w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe 
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postępowanie rekrutacyjne 

gdy liczba kandydatów spełniających ogólne warunki jest 
większa od liczby wolnych miejsc 

 

kryteria brane pod uwagę w postępowaniu dla 
absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum  

są takie same  
(zostały określone w odrębnych przepisach)  

 

obejmuje III etapy 
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I etap 
pozycja kandydata na liście jest rezultatem sumowania punktacji 
uzyskanej za wszytkie niżej wymienione kryteria 

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty 

2. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły 
podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej 
szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego 
oddziału tej szkoły 

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem lub szkoły 
podstawowej z wyróżnieniem 

4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie  ukończenia 
gimnazjum lub szkoły podstawowej 

5. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów 
wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki 
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych  
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sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę 
łącznie na I etapie postępowania określa: 

 

 

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 (Dz. U. poz. 586) 

dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego 
gimnazjum 

 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610) 

dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły 
podstawowej 

 

 

18 



II etap 

w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 
etapie pierwszym na II etapie przyjmuje się kandydatów 
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość 

wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 
zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej 
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III etap 
w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na etapie 
drugim lub gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami  
na III etapie brane są pod uwagę łącznie kryteria: 
 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 

 

2. Niepełnosprawność kandydata 

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

 

6. Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie 

 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
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przyjmowanie w pierwszej kolejności do wybranych szkół 
(kandydaci nie muszą konkurować z innymi kandydatami          
w postępowaniu rekrutacyjnym) 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej    
oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 

oświaty o ile kandydat spełnia wymagania ogólne niezbędne do 
przyjęcia do danej szkoły 

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww.  ustawy wydano rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.). 
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zachowanie uprawnień  

Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy 
w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub 

finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 
22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej 

kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej jeżeli spełniają 
wymagania ogólne niezbędne do przyjęcia do danej szkoły  

 

podstawa prawna: 

art. 298 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) 
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pytania w sprawie rekrutacji można kierować na adres: 

 

 

reformaedukacji@ko.poznan.pl 
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informacje w sprawie rekrutacji: 

 

ko.poznan.pl 

 

Zakładka:  Rodzice i uczniowie – Rekrutacja 

 
 

Opracowała:                                                                                                                     
Joanna Borowicz                                                                                                                           
starszy wizytator Wydziału ds. Nauczycieli i Sieci Szkół 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
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