
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE  
 

na rok szkolny 2021/2022                          

do publicznych szkół ponadpodstawowych 
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ISTOTA POSTĘPOWANIA 
REKRUTACYJNEGO 

Zasada powszechnej dostępności  

Zapewnienie wszystkim zainteresowanym równych 
szans ubiegania się o dobro publiczne  
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PODSTAWA PRAWNA  

• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) 

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.  
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 
2019 poz. 1737) 

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493, z późn. zm.) 
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 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY  

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek. 

2. Organ prowadzący szkołę może określić wzór wniosku. 

3. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół  

od najbardziej do najmniej preferowanych. 

4. Postępowanie może być prowadzone  

z wykorzystaniem systemów informatycznych. 
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 LIMIT WNIOSKÓW   

Nie więcej niż do trzech szkół prowadzonych 
przez organ prowadzący. 

Organ prowadzący może określić inną 
maksymalną liczbę wybranych szkół, którą 
można wskazać we wniosku np. dla Miasta 
Poznania i Powiatu Poznańskiego ustalono 
wspólny limit wniosków do nie więcej niż  
sześciu szkół. 
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ORGAN PRZEPROWADZAJĄCY POSTĘPOWANIE  
REKRUTACYJNE I UZUPEŁNIAJĄCE  

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie 
uzupełniające przeprowadza  

KOMISJA REKRUTACYJNA  

powołana przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej 
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WYMAGANIA OGÓLNE NIEZBĘDNE  
DO PRZYJĘCIA DO SZKOŁY 
  

• 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 

• Odpowiednie orzeczenie lekarskie - w przypadku kandydatów  
do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 
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POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

• Rozpoczyna się w sytuacji, gdy liczba kandydatów 
spełniających ogólne warunki  
jest większa od liczby wolnych miejsc  

• Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu określa 
ustawa Prawo oświatowe 

• Obejmuje III etapy 
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I ETAP 
pozycja kandydata na liście jest rezultatem sumowania punktacji 
uzyskanej za wszystkie niżej wymienione kryteria 
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

2. Wymienione na świadectwie ukończenia 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 szkoły podstawowej z wyróżnieniem 

4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie  ukończenia szkoły podstawowej 

5. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających 
szczególnych indywidualnych predyspozycji – np.:  wyniki sprawdzianu kompetencji 
językowych, predyspozycji językowych czy próby sprawności fizycznej 
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SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY  

KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ ŁĄCZNIE  

NA I ETAPIE POSTĘPOWANIA OKREŚLA: 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737) 
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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 jeżeli -  po jego 
zakończeniu - szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,  na III etapie brane są pod 
uwagę łącznie kryteria: 

 • Wielodzietność rodziny kandydata 

• Niepełnosprawność kandydata 

• Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

• Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

• Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

• Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie 

• 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  

    lub  

• laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty 
(o ile kandydat spełnia wymagania ogólne niezbędne do przyjęcia do danej szkoły) 
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Informacje w sprawie rekrutacji, w tym najczęściej zadawane 
pytania wraz z odpowiedziami oraz kontakt do pracowników 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce 
Rodzice i uczniowie 

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

