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ZZaassaaddyy  rreekkrruuttaaccjjii  ddoo  sszzkkóółł  ppoonnaaddggiimmnnaazzjjaallnnyycchh  

  ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  wwiieellkkooppoollsskkiimm  

1. Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół 

ponadgimnazjalnych; pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” rozumie się szkołę 

samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół. Ofertę szkół na rok 

szkolny 2009/2010 zawiera informator opublikowany przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty. 

2. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole 

w podaniu wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały. 

3. Uczeń wybierając oddział uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.  

4. Bierze się pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych 

osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum 

przyjęty na terenie Wielkopolski: 
lp. przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty punktacja łącznie 

1. liczbowo określona ocena z  języka polskiego x 2 max 12 punktów 
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2. liczbowo określona ocena z  obowiązkowego języka obcego x 2 max 12 punktów 

3. liczbowo określona ocena z matematyki x 2 max 12 punktów 

4. liczbowo określona ocena z przedmiotu wskazanego przez szkolną 

komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 
max 12 punktów 

5. liczbowo określona średnia ocen (zaokrąglona do dwóch miejsc 

po przecinku) z sześciu przedmiotów ogólnokształcących,  tj.: historii, 

wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki i astronomii, chemii, 

informatyki x 2  

(z wyłączeniem przedmiotu wskazanego w punkcie 4)  

max 12 punktów 

6. świadectwo z wyróżnieniem 8 punktów 

7. ocena z zachowania: 

                       wzorowe 

                       bardzo dobre 

 

8 punktów 

5 punkty 
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8. osiągnięcia kandydata w kategoriach: 

a) przedmiotowe – udział w finale wojewódzkim konkursów  

organizowanych przez Kuratora Oświaty (wymienione w punkcie 

5 lit. a zasad rekrutacji)                                                          6 pkt. 

b) sportowe (wymienione w punkcie 5 lit. b zasad rekrutacji) 

- na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1- 6)                          6 pkt. 

- na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3)                             6 pkt. 

- na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3)                               3 pkt. 

c) artystyczne (wymienione w punkcie 5 lit. c zasad rekrutacji)  

- na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1- 6)                          6 pkt. 

- na szczeblu  wojewódzkim (miejsca 1-3)                           6 pkt. 

- na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3)                              3 pkt. 

d) inne – konkursy tematyczne (wymienione w punkcie 5 lit. d 

zasad rekrutacji)  

- organizowane na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1- 6)   6 pkt. 

- organizowane na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3)     3 pkt. 

e) oficjalny reprezentant Polski zgodnie z pkt. 5 lit.  

       zasad rekrutacji                                                                      6 pkt 

Do punktacji wlicza się nie więcej niż 4 osiągnięcia - w tym 

maksymalnie 2 w danej kategorii – z zastrzeżeniem, że uwzględnia się 

najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie 

w danej dyscyplinie tylko jeden raz. 
 

max 24 punkty 

9. 

 

 

egzamin gimnazjalny: 

- „część humanistyczna” 

-„część matematyczno-przyrodnicza” 

 

max 50 punktów 

max 50 punktów 
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MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW  

MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 
200 

 

 

5. Lista konkursów, o których mowa w punkcie 8 tabeli przeliczania na punkty ocen 

z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów: 

 

a) przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: 

- z języka polskiego, 

- z języka niemieckiego, 

- z języka rosyjskiego, 

- z języka francuskiego, 

- z języka angielskiego, 

- z geografii, 

- z chemii, 

- z fizyki, 

- z historii, 

- z matematyki, 

- z biologii. 

b) sportowe: dotyczy wyłącznie zawodów objętych Systemem Sportu Młodzieżowego 

(wyd. MENiS 2002), dla których organizatorem są Polskie Związki Sportowe, 
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wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej lub Szkolny 

Związek Sportowy, w następujących dyscyplinach sportu: 
akrobatyka sportowa karate tradycyjne piłka nożna (K-M) tenis 

badminton karate wkf piłka ręczna tenis stołowy 

baseball karting piłka siatkowa triathlon 

biathlon kolarstwo szosowe piłka siatkowa – plażowa unihokej 

biathlon letni kolarstwo torowe piłka wodna wioślarstwo 

bieg na orientację koszykówka pływanie zapasy 

biegi przełajowe kręglarstwo pływanie synchroniczne żeglarstwo 

boks lekkoatletyka podnoszenie ciężarów żeglarstwo lodowe 

brydż łucznictwo rugby  

gimnastyka artystyczna łyżwiarstwo figurowe saneczkarstwo  

gimnastyka sportowa 
łyżwiarstwo szybkie – 

łyżwy długie 
skoki do wody  

hokej na lodzie 
łyżwiarstwo szybkie – 

short track 
snowboard  

hokej na trawie narciarstwo alpejskie strzelectwo sportowe  

jeździectwo 
narciarstwo klasyczne 

- biegi 
szachy  

judo 

narciarstwo 

klasyczne– 

kombinacja 
szermierka  

kajakarstwo 
narciarstwo 

klasyczne – skoki 
taekwondo ITF  

kajak polo pięciobój 

nowoczesny 
taekwondo WTF  

 

 
   

c) artystyczne: 

- Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych - Scena Młodzieżowa - organizator 

Wielkopolski Kurator Oświaty i MDK nr 2 w Poznaniu, 

- Wojewódzki Konkurs „Potyczki Teatralne Szkół”- organizator Teatr Animacji 

w Poznaniu (I edycja 2004/2005 i II edycja 2006/2007), 

- Wojewódzki Konkurs Literacki „BIAŁE PIÓRA” - organizator MDK nr 1 

w Poznaniu, 

- Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella dla dzieci i młodzieży (członkowie 

chórów laureatów Złotego, Srebrnego lub Brązowego Kamertonu), 

- Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”, 

- Wojewódzki Konkurs Recytatorski - organizator MDK nr 2 w Poznaniu, 

- Wojewódzki Konkurs Recytatorski Twórczości Adama Mickiewicza - organizator 

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu, 

- Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Moja przygoda w muzeum” - organizator 

Muzeum Narodowe w Poznaniu. 

               - Turniej Muzyczny Klubów i Kół Młodych Melomanów Pro Sinfoniki - organizator   

Młodzieżowy Ruch Miłośników Pro Sinfoniki w Poznaniu. 

 

d) inne: 

- Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim - organizator Wielkopolski 

Kurator Oświaty i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, 

- Wojewódzki Konkurs na prezentację multimedialną, dotyczącą przebiegu 

Powstania Wielkopolskiego - organizator Wielkopolski Kurator Oświaty 

w Poznaniu, ZSZ nr 1 w Swarzędzu, Instytut Historii UAM w Poznaniu, 
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- Ogólnopolski Konkurs Internetowy „Barwa i broń żołnierzy Powstania 

Wielkopolskiego w latach 1918-1920” - organizator Zarząd Główny 

Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, 

- „Czyn zbrojny Powstańców Wielkopolskich” - organizator Towarzystwo 

Miłośników Miasta Poznania, Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza, 

- Dzieje Wielkopolski - wojewódzki konkurs organizowany przez Instytut 

Pamięci Narodowej, Kuratora Oświaty i Gimnazjum nr 6 w Poznaniu, 

- Ogólnopolski Konkurs „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ” - organizator 

Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu i PTTK, 

- Wojewódzki Konkurs „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE” -

organizator Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego, 

- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR” - organizator 

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych  (dotyczy 

uczniów, którzy w kategorii Kadet lub Junior uzyskali co najmniej 125 

punktów), 

- Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy  - organizator Polskie Towarzystwo 

Ochrony Przyrody SALAMANDRA, 

- Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce - organizator Stowarzyszenie Gmin 

i Powiatów Wielkopolski, 

- Europejski Konkurs Europa w szkole - organizator Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 

- Ogólnopolski Konkurs Historyczny „LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE 

ORĘŻA POLSKIEGO”  - organizator Ministerstwo Edukacji Narodowe 

i Ministerstwo Obrony Narodowej, 

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego 

organizator Wydział Ruchu Drogowego Policji, Automobil Klub 

Wielkopolski,  Kuratorium Oświaty w Poznaniu, 

- Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży - organizator Zespół Organizacyjny Sejmu 

Dzieci i Młodzieży (dotyczy posłów na Sejm Dzieci i Młodzieży), 

- Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów 

organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 

Niemieckiego, 

- Ogólnopolski Konkurs „Mam pomysł” realizowany w ramach projektu 

Szkoła w regionie Region w Europie (pod patronatem Ministerstwa 

Edukacji Narodowej) - organizator Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,  

- XXXV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy 

organizator Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze,  

- XV Konkurs Wiedzy Religijnej  „Dla mnie żyć to Chrystus” - konkurs 

wojewódzki organizowany przez Referat Katechetyczny Kurii 

Metropolitalnej w Poznaniu.  

 

e) reprezentanci Polski uczestniczący w konkursach i zawodach, w których biorą udział 

reprezentacje narodowe. 

 

6. Niezależnie  od  wyżej  określonych  zasad  przyjmowany  jest  do  wybranej szkoły   

     ponadgimnazjalnej:  
 

a) laureat lub finalista niżej wymienionych olimpiad przedmiotowych, organizowanych   

      przez instytucje, opublikowanych w wykazie Olimpiady i Konkursy Wiedzy na    
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      stronie www.men.gov.pl:  

 

- Olimpiada Literatury Języka Polskiego, 

- Olimpiada Języka Angielskiego, 

- Olimpiada Języka Francuskiego, 

- Olimpiada Języka Niemieckiego, 

- Olimpiada Języka Rosyjskiego, 

- Olimpiada Języka Łacińskiego, 

- Olimpiada Języka Białoruskiego, 

- Olimpiada Matematyczna, 

- Olimpiada Informatyczna, 

- Olimpiada Biologiczna, 

- Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, 

- Olimpiada Chemiczna, 

- Olimpiada Fizyczna, 

- Olimpiada Astronomiczna, 

- Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna, 

- Olimpiada Historyczna, 

- Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

- Olimpiada Filozoficzna, 

- Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, 

- Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, 

- Olimpiada Teologii Katolickiej, 

- Olimpiada Artystyczna. 

 

b) laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim wymienionym 

w punkcie 5 lit. a. 

 

 Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów. Na liście przyjętych  

kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem „laureat konkursu” 

w kolumnie liczba uzyskanych punków. 

 

 

7.Wypełnioną Kartę, o której mowa w § 2 ust. 2 decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,  

kandydat składa w szkole pierwszego wyboru w terminie do 10 czerwca 2009 r.; kandydat 

rezygnujący z kolejnych wyborów odpowiednio wpisuje - „nie wybieram”. 

 

8.Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna:  

1) gromadzi dokumenty w sposób umożliwiający ustalenie  ilu kandydatów wybrało 

daną szkołę jako pierwszą, drugą lub trzecią, 

2) ogłasza wyniki rekrutacji wg poniższych wzorów, uwzględniając zasadę 

umieszczania kandydatów na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów:  

a) na dzień 26 czerwca 2009 r. 

http://www.men.gov.pl/
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b) na dzień 2 lipca 2009r. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nazwa szkoły/nazwa szkoły w zespole szkół) 

lista kandydatów, którzy po potwierdzeniu woli podjęcia nauki w 

oddziale danej szkoły, zostaną przyjęci do klasy I ... 

lp. imię nazwisko 

liczba 

uzyskanych 

punktów 

    

(nazwa szkoły/nazwa szkoły w zespole szkół) 

lista kandydatów nieprzyjętych do klasy I ... 

lp. imię nazwisko 

liczba 

uzyskanych 

punktów 

    

(nazwa szkoły/nazwa szkoły w zespole szkół) 

lista przyjętych do klasy I ... 

lp. imię nazwisko 

liczba 

uzyskanych 

punktów 

    


