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Decyzja nr 103/2004 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  
z dnia 21 grudnia 2004 roku 

w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych oraz dotychczasowych szkół ponadpodstawowych  

na rok szkolny 2005/2006 
 
 

Na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 
2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych 
przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr 26 
poz. 232) ustala się co następuje: 
 

§ 1 
Wielkopolski Kurator Oświaty przekaże do końca lutego 2005 roku gminom oraz 
dyrektorom gimnazjów informację o szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających 
realizację obowiązku nauki w roku szkolnym 2005/2006. 

§ 2 
Ustala się: 
1. sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć 

edukacyjnych oraz sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do klas 
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum, według zasad 
określonych w punkcie 4 załącznika nr 1 do niniejszej decyzji, 

2. wzór i obowiązek posługiwania się „Kartą pomocniczą w postępowaniu 
rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum” 
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej decyzji, 

3. obowiązek wydawania i rejestrowania przez dyrektora gimnazjum maksymalnie 
trzech czarno-białych kserokopii świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego uwierzytelnionych pieczęcią okrągłą 
gimnazjum, pieczątką „za zgodność z oryginałem”, pieczątkami i podpisem 
dyrektora, 

4. zasadę posługiwania się w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopiami, o których 
mowa w ust. 3, do momentu potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole, 

5. potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie 
oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego. 

 

§ 3 
Do końca lutego 2005 roku dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych przekażą do 
Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (WKPiU) Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu lub do właściwej Delegatury wewnątrzszkolne zasady rekrutacji 
kandydatów ustalone na rok szkolny 2005/2006. W przypadku szkół 
przeprowadzających sprawdzian uzdolnień kierunkowych także obowiązujący 
kandydata zakres wymagań. 
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§ 4 
1. Ustala się terminy przyjęć do szkół publicznych w województwie wielkopolskim: 

1) gimnazja: 

do 25 maja 

dla zgłaszający się do oddziałów, w których od 
kandydatów  wymaga się szczególnych predyspozycji lub 
umiejętności (na przykład: oddziały  dwujęzyczne, klasy 
mistrzostwa sportowego, klasy sportowe, oddziały w 
szkołach artystycznych, ...), pod warunkiem spełnienia 
wymagań  ustalonych przez szkoły, uwzględniając 
terminy dodatkowe wyznaczone przez szkoły 
prowadzące te oddziały 

do 29 czerwca przyjmowanie dokumentów od kandydatów  
 

2) szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum - według terminarza 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej decyzji, 

3) uzupełniające liceum ogólnokształcące oraz technikum uzupełniające dla 
młodzieży na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej 

od 20 maja  
        do 24 czerwca przyjmowanie dokumentów od kandydatów 

do 29 czerwca przyjmowanie świadectw ukończenia zasadniczej szkoły 
zawodowej  

od 29 czerwca 
         do 30 czerwca 

egzaminy wstępne lub rozmowy kwalifikacyjne 
w szkołach, w których liczba kandydatów jest większa 
od liczby miejsc w szkole 

do 1 lipca godz. 1100 ogłoszenie list przyjętych   
 

4) szkoły policealne: 
do 19 sierpnia przyjmowanie dokumentów od kandydatów 

od 22 sierpnia 
         do 24 sierpnia 

egzaminy wstępne lub rozmowy kwalifikacyjne 
w szkołach, w których liczba kandydatów jest większa 
od liczby miejsc w szkole 

do 26 sierpnia ogłoszenie list przyjętych  
 
5) szkoły dla dorosłych  

do 19 sierpnia przyjmowanie dokumentów od kandydatów 
do 26 sierpnia ogłoszenie listy przyjętych  

 
2. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum, które nie dokonały pełnego 

naboru do dnia 13 lipca 2004r. przeprowadzają dodatkową rekrutację w terminie 
ustalonym przez dyrektora szkoły. 

3.  
§ 5 

1. Ustala się terminy przekazywania informacji o przebiegu rekrutacji: 
1) szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum - według terminarza 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej decyzji 
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