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I. 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 110.1.8.2020 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 
2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 
szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych 
z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czterolet-
niego technikum, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych 
szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych 

 ZARZĄDZENIE Nr 110.1.12.2020 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 
lutego 2020 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 2019/2020 w województwie wielkopolskim, które 
mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

 
II. PROPOZYCJE I CHARAKTERYSTYKA KLAS 

Biorąc pod uwagę zainteresowania uczniów, aktualne trendy rynkowe, dotychczasowe do-
świadczenia oraz możliwości kadrowe szkoły proponujemy kandydatom następujące klasy: 
 
1A  
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka 
Języki obce: język angielski, język hiszpański 
 
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 zainte-

resowaniach 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, automatyka 

i robotyka, mechatronika i budowa maszyn, fizyka, elektrotechnika, akustyka i wiele innych. 

Ważnym aspektem nauczania w tej klasie jest   

Uczniowie tej klasy mają możliwość:  

 zdobywania certyfikatów informatycznych CISCO: IT ESSENTIALS, C++, Python, In-

ternet Wszechrzeczy;  

 rozwijania zainteresowań programistycznych;   

 przygotowania do udziału w konkursach przedmiotowych o różnym zasięgu: Regionalny 

Konkurs Matematyczny, Powiatowy Konkurs Matematyczny „Liczymy Zawodowo”, Wielko-

polski Konkurs Matematycznego Supermatematyk, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 

KANGUR, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH;  

 uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych z pracownikami naukowymi 

uczelni na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu  

 
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 czy kulturoznawstwem. Uczniowie mają 

możliwość współpracy z lokalnymi mediami, redagują szkolną gazetkę PoLON oraz biorą udział 

w zajęciach teatralnych.  
 

W klasie tej proponujemy:  

 stałą współpracę z Sądem Rejonowym w Pile - w ramach cyklicznych zajęć z zakresu 

prawa uczniowie mają okazję zapoznać się z takimi zawodami prawniczymi jak sędzia, ad-

wokat, prokurator, radca;  

 współpracę z Wydziałem Prawa oraz Instytutem Wschodnim Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu;  

 cykliczne wykłady audytoryjne z bogatą oprawą ikonograficzną dotyczące historii Polski, 

regionu pilskiego oraz historii powszechnej;  

 rozwijanie pasji dziennikarskiej poprzez redakcję szkolnej gazety PoLON i możliwość 

współpracy z lokalnymi mediami;  

 rozwijanie zainteresowań teatralnych w Teatrze LUSTRO oraz Teatrze na Pola;  

 spotkania autorskie z osobami związanymi z kulturą i mediami.  

 
1C 
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia  
Języki obce: język angielski, język niemiecki 
 
Czy marzysz o tym, by zostać lekarzem lub farmaceutą, a może dietetykiem? Chcesz pomagać 

zwierzętom jako weterynarz? Lubisz przedmioty przyrodnicze? Interesuje Cię psychologia? 

A może chcesz być mikrobiologiem lub analitykiem medycznym? Jeśli tak, to powinieneś wybrać 

tą klasę! Jest to klasa dla osób, które swoje plany zawodowe kierują w stronę studiów medycz-

nych i okołomedycznych, takich jak: medycyna,  kosmetologia, ochrona środowiska, mikrobio-

logia, biologia, chemia, fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa, ratownictwo medyczne.  
 

Uczniowie tej klasy mają możliwość udziału w:  

 przygotowaniach do udziału w konkursach przedmiotowych o różnym zasięgu: Konkurs 

Chemiczny Wygraj Indeks, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Biologiczna, 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 PTOP SALAMNDRA;  

 wycieczkach tematycznych do zakładów związanych z produkcją leków, kosmetyków 

i żywności oraz ekologią;  

 warsztatach chemicznych w ramach projektu SmartUP Academy na Wydziale Chemii 

Politechniki Warszawskiej w partnerstwie z Fundacją Adamed, warsztatach chemicznych or-

ganizowanych na terenie szkoły we współpracy z  Centrum Chemii w Małej Skali oraz Fun-

dacją "Przyszłość w Nauce"; warsztatach ekologicznych w ramach projektu "Eko - Edukacja 

w Powiecie Pilskim";  

 ciekawych zajęciach i wycieczkach organizowanych przez Nieustające Towarzystwo 

Nauk Przyrodniczych.  

 

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 przed-

miotami 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 hiszpańskiej.  

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 Tea-

tru na Pola  

 udziału w spektaklach teatru brytyjskiego  

 przygotowania do udziału w konkursach przedmiotowych o różnym zasięgu: Powia-

towy Konkurs Języka Angielskiego, Pokaz nam Język, konkursach lingwistycznych organi-

zowanych m.in. przez Biuro Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Hiszpanii;  

 organizacji wydarzeń szkolnych - literatura w oryginale, St. Patric's Day, Pan-
cake day, Haloween, Thanksgiving, dni kultury krajów hiszpańskojęzycznych oraz spotkań 

z filmem hiszpańskojęzycznym;  

 udziału w lekcjach z historii i kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego;  

 przygotowania do egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego również na poziomie 

rozszerzonym.  

 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 i przyrodnicze, m. in. psychologię, pedagogikę, kulturoznawstwo, 

dziennikarstwo, rehabilitację, ratownictwo medyczne, lingwistykę.  

 

Uczniowie tej klasy mają możliwość:  

 przygotowania do udziału w konkursach przedmiotowych o różnym zasięgu: Olimpiada 

Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS,  Olimpiada Eko-

logiczna Powiatu Pilskiego, Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej 

Wielkopolski, 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 Przyrod-

niczych;  

 rozwijanie pasji dziennikarskiej poprzez redakcję szkolnej gazety PoLON i możliwość 

współpracy z lokalnymi mediami;  

 spotkania autorskie z osobami związanymi z kulturą i mediami;  

 rozwijanie zainteresowań teatralnych w Teatrze LUSTRO oraz Teatrze na Pola.  

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



 
Interesujesz się zagadnieniami związanymi z nowoczesnym marketingiem, przedsiębiorczością, 

współczesnym światem gospodarki i biznesu? Chcesz w przyszłości kierować własnym przed-

siębiorstwem lub zostać ekonomistą? Umiejętności i wiedza zdobyte w tej klasie umożliwią Ci w 

dalszym etapie kształcenia podjęcie studiów na szeroko rozumianych kierunkach ekonomicz-

nych 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, bankowość 

i finanse, rachunkowość i finanse samorządowe, logistyka, cybernetyka ekonomiczna, ekono-

metria, gospodarka przestrzenna, geoinformatyka, geoinformacja i wiele innych.  

Uczniowie tej klasy mają możliwość:  

 udziału w projektach edukacyjnych z zakresu mikro i makroekonomii, np.: Żyj Finan-

sowo, Lekcje z ZUS;  

 udziału w warsztatach ekologicznych w ramach projektu "Eko - Edukacja w Powiecie 

Pilskim" oraz zajęciach i wycieczkach organizowanych przez Nieustające Towarzystwo Nauk 

Przyrodniczych;  

 przygotowania do udziału w konkursach przedmiotowych o różnym zasięgu: Regionalny 

Konkurs Matematyczny, Powiatowy Konkurs Matematyczny „Liczymy Zawodowo”, Wielko-

polski Konkurs Matematycznego Supermatematyk, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 

KANGUR, OlimpiadA o Diamentowy Indeks AGH.  

 
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 egzaminów po szkole podstawowej 
(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., 

18 pkt. 



dst — 8 pkt., 
dop — 2 pkt. 

Wymieniona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocena 
z pierwszego obowiązkowego przedmiotu edukacyjnego ustalona przez 
dyrektora 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; 
Tabela nr 2 

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) 

 
Tabela nr 1. Przedmioty wskazane przez komisję kwalifikacyjno-rekrutacyjną pozwalające na 
uzyskanie punktów zgodnie z podpunktem 3, 4 ww. kryteriów 



 

lp Symbol i nazwa od-
działu 

Pierwszy przedmiot  
punktowany 

Drugi przedmiot  
punktowany 

1 1A mat-fiz-info fizyka lub informatyka język obcy nowożytny 
obowiązkowy 

2 1B pol-hist-ang historia lub wiedza o społe-
czeństwie 

język obcy nowożytny 
obowiązkowy 

3 1C biol-chem biologia lub chemia język obcy nowożytny 
obowiązkowy 

4 1D pol-ang-hiszp historia lub geografia język obcy nowożytny 
obowiązkowy 

5 1E biol-pol-ang biologia język obcy nowożytny 
obowiązkowy 

6 1F mat-geo-ang geografia język obcy nowożytny 
obowiązkowy 

Z przedmiotów wymienionych w tabeli powyżej można wskazać przedmiot, z którego kandy-
dat uzyskał ocenę wyższą. 
 
 
IV. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonych przez Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 
2020/2021: 
 
1. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla 
uczniów szkół podstawowych. 
2. Olimpiady przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 
organizowane z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których 
laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx.ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457), 
są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu: 
 

Przedmiot Nazwa olimpiady Organizator 

Matematyka Olimpiada Matematyczna 
Juniorów 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Edukacji 
Matematycznej w Warsza-
wie 

Język polski Olimpiada Literatury i 
Języka Polskiego dla szkół 
podstawowych 

Instytut Badań Literackich 
PAN 

Język angielski Olimpiada Języka 
Angielskiego Juniorów 

Wyższa Szkoła Języków Ob-
cych im. Samuela 
Bogumiła Lindego w Pozna-
niu 

Historia Olimpiada Historyczna 
Juniorów 

Polskie Towarzystwo Histo-
ryczne 

Informatyka Olimpiada Informatyczna 
Juniorów 

Fundacja Rozwoju Informa-
tyki 

 



3. Konkursy wiedzy i artystyczne: 
 

lp Nazwa konkursu organizator Zasięg działania 

1 41. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Pio-
senki i Tańca 

Koniński Dom Kul-
tury 

międzynarodowy 

2 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 
„Matematyka bez Granic” 

Liceum Ogólno-
kształcące im. Po-
wstańców Wielko-
polskich w Tarno-
wie Podgórnym 

międzynarodowy 

3 Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzy-
maj formę” 

Główny Inspektorat 
Sanitarny/Polska 
Federacja Produ-
centów Żywności 
Związek 
Pracodawców 

krajowy 

4 VII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żydow-
skiej im. Leopolda Kozłowskiego Kleinmana 
„Piosenka może czas pokonać” 

Zespół Szkół Ekono-
micznych im. Stani-
sława Staszica w 
Poznaniu 

krajowy 

5 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ru-
chu Drogowym 

Polski Związek Mo-
torowy 

krajowy 

6 Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2020 Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Mosi-
nie 

krajowy 

7 XIX Ogólnopolski Konkurs Arsenał Pamięci XXIX Liceum Ogól-
nokształcące w Ło-
dzi, Chorągiew 
Łódzka ZHP, Insty-
tut Pamięci Naro-
dowej Oddział w 
Łodzi 

krajowy 

8 Pix Programming Challange PL PixBlocks sp. z o.o. krajowy 

9 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Kto Ty 
jesteś człowieku” 

Samorządowa 
Szkoła Podstawowa 
im. Polskich Nobli-
stów w Nowym Fol-
warku 

krajowy 

10 Konkurs z technologii informacyjno - komu-
nikacyjnych dla uczniów szkół podstawo-
wych „Avatarek” 

Zespół Szkół im. Ja-
dwigi i Władysława 
Zamoyskich w Ro-
kietnicy 

krajowy 

11 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej 
„Śremska Nuta” 

Śremski Ośrodek 
Kultury 

krajowy 

12 Ogólnopolski Konkurs „Sokrates” B. J. Creative Trai-
ning 

krajowy 



13 Ogólnopolskie Mistrzostwa w Tańcu Nowo-
czesnym Mark’n’Move Poznań/Luboń 

Fundacja Dzieci 
Tańca 

krajowy 

14 Ogólnopolski Turniej w Tańcu Nowocze-
snym Let’s Dance Oborniki Wlkp. 

Fundacja Dzieci 
Tańca 

krajowy 

15 XVII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Tea-
tralnej MASKA 

Samorządowa 
Szkoła Podstawowa 
im. Polskich Nobli-
stów w Nowym Fol-
warku 

krajowy 

16 Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego 
„Lust auf Lesen?” 

Polskie Stowarzy-
szenie Nauczycieli 
Języka Niemiec-
kiego 

krajowy 

17 XXVI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Kancelaria Sejmu 
RP 

krajowy 

18 Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla 
uczniów klas 8 Miasta Poznania i okolic 

Szkoła Podstawowa 
nr 19 im. Stani-
sława Staszica w 
Poznaniu 

wojewódzki 

19 Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 
„Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej…” 

Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli w 
Poznaniu 

wojewódzki 

20 XXXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla 
Uczniów Szkół Podstawowych 

Młodzieżowy Dom 
Kultury nr 2 w Po-
znaniu 

wojewódzki 

21 Międzyszkolny Konkurs Geograficzny „Obie-
żyświat” 

Poznańskie Stowa-
rzyszenie Oświa-
towe, Pracownia 
Dydaktyki Geografii 
i Edukacji Ekolo-
gicznej Wydziału 
Nauk Geograficz-
nych i Geologicz-
nych Uniwersytetu 
im. Adama Mickie-
wicza 

wojewódzki 

22 VIII Wielkopolski Konkurs Historyczny „Mar-
szałek Józef Piłsudski” 

Wielkopolski Zwią-
zek Oficerów Re-
zerwy RP im. Mar-
szałka Józefa Pił-
sudskiego 

wojewódzki 

23 Wielkopolski Festiwal Tańca „Tańczące Trze-
wiczki” 

Centrum Kultury i 
Sztuki w Koninie 

wojewódzki 

24 Konkurs matematycznoinformatyczny Koala V Liceum Ogólno-
kształcące im. Klau-
dyny Potockiej w 
Poznaniu 

wojewódzki 



25 Konkurs Międzyszkolny „Ekonomiczny klucz 
do przyszłości” 

Społeczna Szkoła 
Podstawowa nr 3 
Dębinka w Pozna-
niu 

wojewódzki 

26 Akademia Uczniowska Wydział Chemii 
UAM 

wojewódzki 

27 Konkurs Przyrodniczy „Science – lubię to!” Szkoła Podstawowa 
im. Kazimierza No-
waka w Dąbrówce 

wojewódzki 

28 Matematyka bez pamiętnika Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 9, 
Wydział Studiów 
Edukacyjnych UAM 

wojewódzki 

29 Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół 
Podstawowych „Mieszkańcy naszych lasów” 

Polskie Towarzy-
stwo Ochrony Przy-
rody „Salamandra” 

wojewódzki 

30 XXXIX Wojewódzki Turniej Białych Piór im. 
Ewy Gajowieckiej 

Młodzieżowy Dom 
Kultury nr 1 w Po-
znaniu 

wojewódzki 

31 XIX Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny 
Szkół Podstawowych Miasta Poznania pod 
Patronatem Prezydenta Miasta 

Szkoła Podstawowa 
nr 18 w Poznaniu 

powiatowy 

32 X Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 
dla Klas Siódmych i Ósmych Szkół Podstawo-
wych Południowej Wielkopolski 

Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli w 
Kaliszu we współ-
pracy ze Szkołą 
Podstawową nr 18 
im. Janusza Kuso-
cińskiego w Kaliszu 

powiatowy 

 
4. Zawody sportowe: 
4.1. Organizowane przez polskie związki sportowe i jednostki samorządu terytorialnego: 
- Wojewódzkie i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, 
- Mistrzostwa Polski Młodzików, 
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, 
- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, 
- Mistrzostwa Polski Juniorów. 
 
4.2. Organizowane przez Szkolny Związek Sportowy - Igrzyska Młodzieży Szkolnej. 
4.3. Organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe: 
- Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata, 
- Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy. 
 
4.4. Zawody sportowe wymienione w pkt. 1-3 (ustalone na podstawie wykazu dyscyplin spor-
towych objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, opracowanego 
przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu oraz Regulaminu Wielkopolskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej) odnoszące się do następujących dyscyplin sportu: aerobic, akrobatyka 



sportowa, badminton, baseball, biathlon zimowy, biathlon letni, bilard, boks, biegi przełajowe, 
biegi na orientację, brydż sportowy, curling, futsal (halowa piłka nożna), gimnastyka (arty-
styczna, sportowa, trampolina), golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo (skoki, ujeż-
dżanie WKKW), judo, ju-jitsu, kajakarstwo klasyczne, kajakikajak polo, kajakarstwo-slalom, ka-
rate fudokan, karate kyokushin, karate tradycyjne, karate WKF, kickboxing, kolarstwo górskie, 
kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, koszykówka klasyczna, koszykówka 3x3, kręglarstwo, 
lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie (long track), łyżwiarstwo 
szybkie (short track), narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, KN - kombina-
cja norweska), pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa 
plażowa, piłka wodna, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, rowerowa 
jazda na orientację, rugby, saneczkarstwo (sporty saneczkowe), skoki do wody, snowboard, 
sport motorowy (karting), strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, taekwondo ITF, 
taekwondo olimpijskie, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby (100 polowe), wio-
ślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe. 
4.5. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu: 
- międzynarodowym (miejsca 1 - 8), 
- krajowym (miejsca 1 - 6), 
- wojewódzkim (miejsca 1 - 3), 
- powiatowym (miejsca 1 - 3). 
 
5. Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu: 
- międzynarodowym, 
- krajowym, 
- wojewódzkim, 
- powiatowym. 
to miejsca nagrodzone tytułem laureata lub finalisty. 
I. Uczniowie, którzy w poprzednich latach szkolnych uzyskali prawo otrzymania punktów 
w procesie rekrutacji za zajęcie odpowiedniego miejsca lub uzyskanie tytułu laureata lub fina-
listy w konkursach interdyscyplinarnych i tematycznych nieuwzględnionych w niniejszym za-
łączniku do zarządzenia, ale wymienionych w załącznikach do zarządzeń Wielkopolskiego Ku-
ratora Oświaty z lat poprzednich, zachowują swoje uprawnienia pod warunkiem wpisania ich 
na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
 
 
* W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty 
oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadec-
twie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów, 
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; 
2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 
a) celującym – przyznaje się 30 punktów, 
b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów, 



c) dobrym – przyznaje się 20 punktów, 
d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów, 
e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów. 
 
*W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych za-
wodów 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.  
 
 
 
 
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 ponadpodstawowej 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 ponadpodstawowych 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 
 
 
 
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 oraz wypełnione formularze rekrutacyjne(do pobrania ze strony 
szkoły https://lo.pila.pl/images/rekrutacja2020/ (do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00), 

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

 poświadczona przez dyrektora kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawo-
wej z ewentualnym wpisem potwierdzającym osiągnięcia w konkursach przedmioto-
wych, artystycznych i sportowych (dostarczona do dnia 10 lipca 2020 r. do godziny 
15.00), 

 poświadczona przez dyrektora kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmo-
klasisty (dostarczona do dnia 04 sierpnia 2020 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 12 sierp-
nia 2020 r. jest zobowiązany do dnia 18 sierpna 2020r. dostarczyć oryginał świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty do sekretariatu ILO, jako poświadczenie woli podjęcia nauki od 1 wrze-
śnia 2020 r. 

Uwaga! 

 Brak złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału 
wyników egzaminu po szkole podstawowej w wymaganym terminie jest równoz-
naczny z rezygnacją ze szkoły 

  

 
 
VI. KALENDARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r., do godz. 15.00: 
Rejestracja kandydatów na stronie www.pila.edu.com.pl. oraz dostarczenie do szkoły 
pierwszego wyboru wygenerowanego formularza rekrutacyjnego oraz dokumentów 
rekrutacyjnych ze strony szkoły https://lo.pila.pl/images/rekrutacja2020/ 

 od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r., do godz. 15.00:  
Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
kserokopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kwestionariusza (do-
stępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA) oraz uzu-
pełnienie formularza rekrutacyjnego na stronie www.pila.edu.com.pl o osiągnięcia 

 12 sierpnia 2020 r. 
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 

 od 13 do 18 sierpnia 2020 r.  
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów. 
Brak złożenia oryginałów dokumentów oznacza rezygnację ze szkoły. 

 19 sierpnia 2020 r.: 
Publikacja listy kandydatów przyjętych. 
 

VII. UWAGI KOŃCOWE 
1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego decyduje powołana 
przez dyrektora Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna w składzie:  

http://www.pila.edu.com.pl/
https://lo.pila.pl/images/rekrutacja2020/
http://www.pila.edu.com.pl/
https://lo.pila.pl/images/rekrutacja2020/
http://www.pila.edu.com.pl/


mgr Daria Paluchowska - Prochot - przewodniczący, 
mgr Ryszard Salwa – zastępca przewodniczącego 
mgr Bożena Zajączkowska – członek komisji,  
mgr Joanna Baczkowska - członek komisji, 
Marzanna Trojanowska - sekretarz. 
 
Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji o której mowa w rozdziale VI, pkt. 1, jeżeli 
liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wol-
nych miejsc, którymi dysponuje szkoła. 
 
Postepowanie odwoławcze: 
 
W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, i kandy-
datów nieprzyjętych rodzic lub prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekruta-
cyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub prawnego 
opiekuna.  Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punk-
tów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępo-
waniu rekrutacyjnym. 
Rodzic lub prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od roz-
strzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor 
publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 
dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administra-
cyjnego. 


