OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATÓW
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
ŚW. MARII MAGDALENY W POZNANIU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Podstawa prawna:
I.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 154 ust. 1 pkt 2 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
996, z późn. zm.)
II.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 20wa ust. 1 pkt 2 (Dz. U. z 2018 r. poz.
1457, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 ust.
5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
III.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.)
IV.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. § 11 pkt 2 w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610)
V.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. § 11 pkt 2 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)
VI.
Zarządzenie nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas
pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum
ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, klas wstępnych, na semestr pierwszy publicznych
szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
VII.
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020

O przyjęciu kandydata do Liceum św. Marii Magdaleny decyduje szkolna komisja
rekrutacyjno - kwalifikacyjna.
Rodzaje klas pierwszych po gimnazjum proponowane w roku szkolnym 2019/2020:

Klasa

Przedmioty
- poziom rozszerzony

Przedmioty uzupełniające

Język obcy

Przedmiot
punktowany przez
Komisję

pierwszy język:
angielski - kontynuacja po gimnazjum

g 1A

Język polski1
Historia
Język angielski

Przyroda

drugi język – do wyboru3:
francuski - kontynuacja po gimnazjum
francuski - dla początkujących
hiszpański - kontynuacja po gimnazjum
hiszpański - dla początkujących

Historia
Język obcy

1

Biologia2
Chemia

Historia i społeczeństwo
Oblicza współczesnej
kultury

g 1F

Matematyka1
Fizyka

Historia i społeczeństwo
Oblicza współczesnej
kultury

g 1G

Matematyka
Geografia
Język angielski1

Historia i społeczeństwo
Oblicza współczesnej
kultury

g 1C

pierwszy język:
angielski - kontynuacja po gimnazjum
drugi język – do wyboru3:
francuski - kontynuacja po gimnazjum
francuski - dla początkujących
hiszpański - kontynuacja po gimnazjum
hiszpański - dla początkujących

pierwszy język:
angielski - kontynuacja po gimnazjum
drugi język:
niemiecki - kontynuacja po gimnazjum
niemiecki - dla początkujących

pierwszy język:
angielski - kontynuacja po gimnazjum
drugi język:
niemiecki - kontynuacja po gimnazjum
niemiecki - dla początkujących

Biologia
Język obcy

Fizyka
Język obcy

Geografia
Język obcy

1

Przedmiot nauczany na poziomie rozszerzonym od pierwszej klasy.
W pierwszym okresie uczniowie kończą realizację programu podstawowego biologii, a w drugim okresie rozpoczynają
realizację programu rozszerzonego.
3
Do danej grupy językowej, w pierwszej kolejności przydzieleni zostaną kandydaci z najwyższą punktacją. Kandydat do klasy
g 1A, albo g 1C ( klasy pierwsze po gimnazjum) w procesie rekrutacji wypełnia formularz preferowanych wyborów drugiego
języka obcego nowożytnego. Formularz ten można pobrać w sekretariacie liceum albo pod linkiem: formularz - drugi język.
2

Rodzaje klas pierwszych po szkole podstawowej proponowane w roku szkolnym
2019/2020:
Klasa

Przedmioty
- poziom rozszerzony

Przedmioty uzupełniające

Język obcy

Przedmiot
punktowany przez
Komisję

pierwszy język:
angielski - kontynuacja po podstawówce

p 1A

Język polski1
Historia1

Architektura i sztuka
Projekt: Teatr i film

drugi język – do wyboru3:
francuski - kontynuacja po podstawówce
francuski - dla początkujących
hiszpański - kontynuacja po podstawówce
hiszpański - dla początkujących

Historia
Język obcy

2

pierwszy język:
angielski - kontynuacja po podstawówce

p 1C

Projekt biologicznochemiczny

Biologia1
Chemia1

drugi język – do wyboru3:
francuski - kontynuacja po podstawówce
francuski - dla początkujących
hiszpański - kontynuacja po podstawówce
hiszpański - dla początkujących

pierwszy język:
angielski - kontynuacja po podstawówce

p 1F

Matematyka1
Fizyka1

Projekt: Moja firma

Projekt: Moja firma

p 1G

Matematyka1
Geografia1
Język angielski1

drugi język:
niemiecki - kontynuacja po podstawówce
niemiecki - dla początkujących

pierwszy język:
angielski - kontynuacja po podstawówce
drugi język:
niemiecki - kontynuacja po podstawówce
niemiecki - dla początkujących

Biologia
Język obcy

Fizyka
Język obcy

Geografia
Język obcy

1

Przedmiot nauczany na poziomie rozszerzonym od pierwszej klasy.
Do danej grupy językowej, w pierwszej kolejności przydzieleni zostaną kandydaci z najwyższą punktacją. Kandydat do klasy
p 1A albo p 1C (klasy pierwsze po szkole podstawowej) w procesie rekrutacji wypełnia formularz preferowanych wyborów
drugiego języka obcego nowożytnego. Formularz ten można pobrać w sekretariacie liceum albo pod linkiem: formularz - drugi
język.
3

Terminy i dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji do szkoły:
W dniach od 13 maja – 31 maja 2019 r. należy złożyć w foliowej koszulce, w pokoju 104
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

08.30 – 13.00
12.00 – 16.00
10.00 – 13.00
10.30 – 12.00
10.00 – 13.00

w dniu 31 maja (piątek) 10.00 – 15.00


wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej, podpisany przez Rodziców, wydrukowany ze strony
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor; (należy zapamiętać PIN logowania do
systemu)



dokumenty uprawniające do pierwszeństwa na drugim albo na trzecim etapie postępowania
rekrutacyjnego zgodnie z art.20f ust.3 i 4 (art.20c. ust.2) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. z późniejszymi zmianami.
3



formularz preferowanych wyborów drugiego języka obcego nowożytnego dla kandydatów do klasy
g 1A albo g 1C (po gimnazjum) albo p 1A albo p 1C (po szkole podstawowej) można pobrać
w sekretariacie liceum albo pod linkiem: formularz - drugi język.
W przypadku, gdy LO św. Marii Magdaleny jest szkołą drugiego lub trzeciego wyboru do klasy g 1A
albo g 1C (po gimnazjum) albo p 1A albo p 1C (po szkole podstawowej) wskazane jest przyniesienie
formularza wyboru drugiego języka.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół:
14 czerwca (piątek)
17 czerwca (poniedziałek)
18 czerwca (wtorek)
19 czerwca (środa)

12:00 – 15:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00

W poniższych terminach należy złożyć:
21 czerwca (piątek)
24 czerwca (poniedziałek)
25 czerwca (wtorek)

12:00 – 15:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00



kopię/oryginał dyplomu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (olimpiady i konkursy
przeprowadzane zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty).



kserokopię świadectwa ukończenia szkoły uwierzytelnioną dużą pieczęcią okrągłą gimnazjum, pieczątką
„za zgodność z oryginałem”, pieczątką i podpisem dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył;



kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uwierzytelnioną dużą pieczęcią okrągłą
gimnazjum, pieczątką „za zgodność z oryginałem”, pieczątką i podpisem dyrektora gimnazjum, które
kandydat ukończył.

W terminie do 16 lipca (wtorek), godz.10:00


wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych wraz z przydziałami do grup językowych w Liceum
Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny oraz list kandydatów niezakwalifikowanych.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum św. Marii Magdaleny poprzez dostarczenie
oryginałów dokumentów świadectwa i wyników testu gimnazjalnego lub testu po szkole
podstawowej do komisji rekrutacyjnej:
16 lipca (środa)
17 lipca (czwartek)

11:00 – 14:00
10:00 – 14:00
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Przyjmowanie oryginałów dokumentów w sekretariacie szkoły do 24 lipca (środa), godz. 13:00




przyjmowanie oryginałów dokumentów. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oryginału dyplomu laureata lub finalisty
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim (olimpiady i konkursy przeprowadzane zgodnie z przepisami Ustawy o systemie
oświaty) oznacza potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Należy
dostarczyć także dwie fotografie podpisane na odwrocie oraz Kartę zdrowia.
Brak oryginałów dokumentów spowoduje usunięcie kandydata z listy osób przyjętych.

W terminie 25 lipca (czwartek), godz. 13:00


Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

W terminie do 30 sierpnia (piątek), godz. 13:00


rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc; terminy rekrutacji uzupełniającej zostaną podane
25 lipca (czwartek) o godz. 13.00;

Sposób przeliczania na punkty – egzamin gimnazjalny

Lp.
1.

2.

3.

Egzamin gimnazjalny
(wyniki poszczególnych egzaminów mnoży się przez 0,2)
„część humanistyczna”
- język polski (max 100%=20 pkt;)
- historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt)
„część matematyczno-przyrodnicza”
- matematyka (max 100%=20 pkt)
- przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt)

Punktacja

max 40 pkt

max 40 pkt

„część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy”
(max 100%=20 pkt)

max 20 pkt

Razem za egzamin gimnazjalny

100
punktów

Sposób przeliczania na punkty – świadectwo ukończenia gimnazjum
Lp.
1.

Świadectwo ukończenia gimnazjum
liczbowo określona ocena z języka polskiego:
cel – 18 pkt., bdb - 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.

Punktacja

max 18 pkt
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2.
3.
4.
5.
6.

liczbowo określona ocena z matematyki:
cel – 18 pkt., bdb - 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.
liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego:
cel – 18 pkt., bdb - 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.
liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję
rekrutacyjno-kwalifikacyjną stosownie do rodzaju klasy:
cel – 18 pkt., bdb - 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.
świadectwo z wyróżnieniem

max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt
7 punktów

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu;

3 punkty

Sposób przeliczania na punkty – egzamin po szkole podstawowej

Egzamin ósmoklasisty

Lp.

(wyniki poszczególnych egzaminów mnoży się przez 0,35 z wyjątkiem j. obcego nowożytnego, Punktacja
który mnoży się przez 0,30 )

1.

- język polski (max 100%=35 pkt;)

max 35 pkt

2.

- matematyka (max 100%=35 pkt)

max 35 pkt

3.

- język obcy nowożytny (max 100%=30 pkt)

max 30 pkt

Razem za egzamin po szkole podstawowej

100
punktów

Sposób przeliczania na punkty – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
liczbowo określona ocena z języka polskiego:
cel – 18 pkt., bdb - 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.
liczbowo określona ocena z matematyki:
cel – 18 pkt., bdb - 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.
liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego:
cel – 18 pkt., bdb - 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.
liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję
rekrutacyjno-kwalifikacyjną stosownie do rodzaju klasy:
cel – 18 pkt., bdb - 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.
świadectwo z wyróżnieniem

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu;

Punktacja

max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt
7 punktów
3 punkty
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Sposób przeliczania na punkty – szczególne osiągnięcia kandydatów
odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i szkoły podstawowej
– max 18 punktów
Lp. Szczególne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie
1)

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt.
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt.
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.

2)

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3)

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt.
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt.

4)

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

Punktacja
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5)

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 – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18
punktów.
W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w
konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia
gimnazjum. W przypadku niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom lub
inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez
ucznia/zawodnika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego
związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot działający
z jego upoważnienia).
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia

max 18
punktów

Razem punktów ze świadectwa

100 pkt

Razem punktów z egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty

100 pkt

Razem wszystkich możliwych punktów do uzyskania

200 pkt

Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego podany
przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w załączniku do Zarządzenia
Nr 110.1.17.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
I. Ponadwojewódzki konkurs przedmiotowy z wiedzy o społeczeństwie zorganizowany na podstawie
porozumienia kuratorów oświaty pod nazwą Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej w roku
szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
II. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów:
Dla uczniów szkoły podstawowej
2014/15
1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
2. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
3. Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
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2015/16
1. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
2. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
3. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
4. Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
2016/17
1. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
2. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
3. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
4. Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
2017/18
1. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
2. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
3. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
2018/19
1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
3. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
4. Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego
5. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
6. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
7. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
8. Wojewódzki Konkurs Historyczny
9. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
10. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
11. Wojewódzki Konkurs Chemiczny
Dla uczniów dotychczasowych gimnazjów
2014/15
1. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
2. Wojewódzki Konkurs Chemiczny
3. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
4. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
5. Wojewódzki Konkurs Historyczny
6. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
7. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
8. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
9. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
10. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
11. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
2015/16
1. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
2. Wojewódzki Konkurs Chemiczny
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3. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
4. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
5. Wojewódzki Konkurs Historyczny
6. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
7. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
8. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
9. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
10. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
11. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
2016/17
1. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
2. Wojewódzki Konkurs Chemiczny
3. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
4. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
5. Wojewódzki Konkurs Historyczny
6. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
7. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
8. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
9. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
10. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
11. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
2017/18
1. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
2. Wojewódzki Konkurs Chemiczny
3. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
4. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
5. Wojewódzki Konkurs Historyczny
6. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
7. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
8. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
9. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
10. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
11. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
2018/19
1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
3. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
4. Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego
5. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
6. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
7. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
8. Wojewódzki Konkurs Historyczny
9. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
10. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
11. Wojewódzki Konkurs Chemiczny
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III. Konkursy wiedzy i artystyczne:
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa konkursu
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie
Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”
Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich –
życie Polaków w latach 1914 – 1989”
Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka
Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego...”
Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”
Ogólnopolski konkurs „Epizody z najnowszej historii
Polski w komiksie”
Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie
Polsko ta kropla krwi wrzącej...”
Ogólnopolski projekt edukacyjny „Utracone dziedzictwo
– losy ziemian w XX wieku”

8.

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej „Schola
Cantorum”

9.

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

12.

Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół
Podstawowych
Konkurs w Dziedzinie Matematyki oraz w Dziedzinie
Literatury i Języka Polskiego „Złota Żaba”
Wojewódzki Konkurs Recytatorski

13.

Wojewódzki Turniej Białych Piór im Ewy Gajowieckiej

14.

Konkurs Geograficzny „Obieżyświat”

15.

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i
Młodzieży„ Moja Przygoda w Muzeum”
Międzynarodowy konkurs z zakresu informatyki oraz
technologii informacyjnej i komunikacyjnej „Bóbr”

10.
11.

16.

17.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kolory szarości”

18.

Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski”
Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej MASKA
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

19.
20.

Organizator
Łódzki Kurator Oświaty,
Wielkopolski Kurator Oświaty
Małopolski Kurator Oświaty,
Wielkopolski Kurator Oświaty
Mazowiecki Kurator Oświaty,
Wielkopolski Kurator Oświaty
Podlaski Kurator Oświaty,
Wielkopolski Kurator Oświaty
Biuro Edukacji Publicznej Instytutu
Pamięci Narodowej w Warszawie
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu
Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Poznaniu, Małopolski
Kurator Oświaty
Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji
Dzieci i Młodzieży „Schola
Cantorum” w Kaliszu
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Wielkopolski
Polskie Towarzystwo Ochrony
Przyrody „Salamandra” w Poznaniu
Fundacja Edukacji Społecznej
„EKOS” w Swarzędzu
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w
Poznaniu, Teatr Animacji w
Poznaniu, Radio Merkury S.A.
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w
Poznaniu
Poznańskie Stowarzyszenie
Oświatowe oraz Wydział Nauk
Geograficznych i Geologicznych
UAM w Poznaniu
Muzeum Okręgowe w Toruniu,
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Gimnazjum w Sierakowie im.
Adama Olbrachta PrzyjmyPrzyjemskiego, Muzeum Ziemi
Rawickiej, Miejskie Biuro Wystaw
Artystycznych w Lesznie
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego
Zespół Szkół w Nowym Folwarku
Towarzystwo Upowszechniania
Wiedzy i Nauk Matematycznych w
Toruniu

Zasięg działania
krajowy
krajowy
krajowy
krajowy
krajowy
wojewódzki
krajowy

krajowy
wojewódzki
wojewódzki
wojewódzki
wojewódzki
wojewódzki
wojewódzki

międzynarodowy
międzynarodowy

krajowy

krajowy
krajowy
międzynarodowy
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21.

Konkurs Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

22.

Ogólnopolska Akademia - Konkurs Wiedzy o Prawie

23.

Międzyszkolny Konkurs Języka Hiszpańskiego

24

Ogólnopolski Konkurs Twórczości Artystycznej OKTA

25.

Horyzonty Matematyki

26.
27.

Niemiecki ma klasę
Arsenał Pamięci

28.

30.

Powiatowy Turniej Wiedzy „Na dworze króla
Kazimierza Wielkiego”
„O naszą niepodległą!” – udział ziemian w walkach o
odzyskanie niepodległości i terytorium II
Rzeczypospolitej 1914-1922
Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości

31.
32.

Rejonowy Konkurs Języków Obcych
Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

33.

Wojewódzki Konkurs „Niepokorna, niezłomna, wyklęta
- Inka oczami dzisiejszych uczniów”

34.
35.

Wielkopolski Turniej Dziennikarski
Ogólnopolski Konkurs „Ojczyzny-Polszczyzny”

36.

Konkurs „Młody Innowator”

37.

Wojewódzko Konkurs gry na flecie podłużnym dla
ogólnokształcących szkół podstawowych i gimnazjów

38.

Tu powstała Polska

29.

Katedra Edukacji Muzycznej
Akademii Muzycznej im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Poznaniu
Centrum Edukacji Prawnej
Krajowej Izby Radców Prawnych
w Warszawie
Szkoła Podstawowa nr 1 w
Poznaniu
Pracownia Działań Twórczych w
Przestrzeni Społecznej, Wydział
Studiów Edukacyjnych UAM w
Poznaniu
SP nr 67 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi,
Wydział Matematyki i Informatyki
UAM, Poznańska Fundacja
Matematyczna
Goethe-Institut
XXIX Liceum Ogólnokształcące w
Łodzi, Chorągiew Łódzka ZHP,
IPN Oddział w Łodzi
Liceum Ogólnokształcące w Kole

wojewódzki

Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Poznaniu

krajowy

Fundacja Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych
Zespół Szkół w Opalenicy
Fundacja Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych
Poseł na sejm RP Witold
Czarnecki, Wiceprzewodnicząca
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Zofia Itman,
Urząd Miasta Konina, Miejski
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie, Koniński Dom Kultury.
MDK nr 1 w Poznaniu
Stowarzyszenie Ojczyzny
Polszczyzny we Wrocławiu,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu
Federacja Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych NOT Towarzystwo
Kultury Technicznej
Szkoła Podstawowa nr 90 im W.
Zamoyskiego w Poznaniu, Muzeum
Instrumentów Muzycznych w
Poznaniu
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
Centrum Kultury „Scena Dziwna”
w Gnieźnie

krajowy

krajowy
wojewódzki
krajowy

krajowy

krajowy
krajowy

powiat

powiatowy:
krajowy
wojewódzki

wojewódzki
krajowy

krajowy
wojewódzki

krajowy
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39.

Wielkopolski Konkurs Chórów Szkolnych „Śpiewająca
Wielkopolska”

Katedra Edukacji Muzycznej
Akademii Muzycznej w Poznaniu

wojewódzki

40.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Wędrówką jest
życie człowieka”

krajowy

41.

Konkurs Chórów Szkolnych w ramach programu
Akademia Chóralna Śpiewająca Polska

Samorządowa Szkoła Podstawowa
im Polskich Noblistów w Nowym
Folwarku
Narodowe Forum Muzyki we
Wrocławiu

42.

Seminarium Naukowe pt. Matematyczne Laboratorium
Kultury

wojewódzki

43

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Lust auf
Lesen”
Matematyka bez pamiętnika

powiatowy

45.

Międzynarodowy Turniej Sportowego Tańca
Towarzyskiego „Wiosna”

Zakład Działań Twórczych w
Przestrzeni Społecznej Wydział
Studiów Edukacyjnych UAM
Polskie Stowarzyszenie
Nauczycieli Języka Niemieckiego
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9
w Poznaniu, Wydział Studiów
Edukacyjnych UAM
Szkoła Tańca Jawor- Klub Tańca
Urząd Gminy Suchy Las

46.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka
bez granic”
Międzyszkolny Konkurs „Ekonomiczny klucz do
przyszłości”

Liceum Ogólnokształcące w
Tarnowie Podgórnym
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3
„Dębinka”

międzynarodowy

48.

Polskie Okręty Podwodne w czasie II wojny światowej

wojewódzki

49.

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Szkół
Podstawowych Miasta Poznania pod patronatem
Prezydenta Miasta Poznania
VI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żydowskiej
„Piosenka może czas pokonać” im Leopolda
Kozłowskiego Kleinmana

Szkoła Podstawowa w Miasteczku
Krajeńskim
Szkoła Podstawowa nr 18 w
Poznaniu
Fundacja Synagoga Nowa –
Centrum Dialogu w Poznaniu

krajowy

Śladami Życiowych Wyborów gen. Augusta Emila
Fieldorfa „Nila”
Lednicka Wiosna Poetycka Turniej Poetycki „O Koronę
Wierzbową”

Szkoła Podstawowa nr 8 w Koninie

wojewódzki

Szkoła podstawowa im Mieszka I w
Lednogórze

wojewódzki

53.

Projekt Edukacyjny Sejm Dzieci i Młodzieży

krajowy

54.

Konkurs „Ja i przyroda”

Kancelaria Sejmu, Ministerstwo
Edukacji Narodowej
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego

55.

Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

krajowy

56.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Focus
Edycja Autumn 2018, Winter 2019, Spring 2019

Fundacja Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych
Centrum Edukacji Focus

57.

IV Ogólnopolski Konkurs Czytelników

Stowarzyszenie „Wielka Liga”

krajowy

58.

Konkurs Odyseja Umysłów

Stowarzyszenie Odyssey of the
Mind Polska

krajowy

44.

47.

50.

51.
52.

krajowy
wojewódzki
międzynarodowy

wojewódzki

powiatowy

wojewódzki

krajowy
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IV. Zawody sportowe:
1. Zawody zgłoszone przez organizatorów:
a) Indywidualne Mistrzostwa Polski w Squasha - Polski Związek Squasha,
b) II Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa w slalomie SL WZL - Wielkopolski Związek Narciarski
2. 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.
3. Organizowane przez Szkolny Związek Sportowy - Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
4. Organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe:
- Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata,
- Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy.
5. Zawody sportowe wymienione w pkt. 1-3 (ustalone na podstawie wykazu dyscyplin sportu objętych
współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, opracowanym przez Zespół Sportu
Młodzieżowego Instytutu Sportu oraz Regulaminu Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej) odnoszące się
do następujących dyscyplin sportu:
aerobik
biathlon
curling
hokej na trawie
kajak polo

akrobatyka sportowa
bilard
gimnastyka
jeździectwo
karate tradycyjne

kolarstwo

koszykówka

badminton
boks
golf
judo
karate WKF, kyokushin,
fudokan
kręglarstwo

łucznictwo
pięciobój nowoczesny
piłka siatkowa plażowa
podnoszenie ciężarów
sporty motorowe
sumo
tenis
warcaby
windsurfing

łyżwiarstwo
piłka nożna
piłka wodna
rugby
sporty saneczkowe
szachy
tenis stołowy
wioślarstwo

narciarstwo
piłka ręczna
pływanie
skoki do wody
sporty wrotkarskie
szermierka
triathlon
zapasy

baseball
brydż sportowy
hokej na lodzie
kajakarstwo
kick-boxing
lekka atletyka, w tym
biegi przełajowe
orientacja sportowa
piłka siatkowa
pływanie synchroniczne
snowboard
strzelectwo sportowe
taekwondo
unihokej
żeglarstwo

V. 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).
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VI. Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu:
- międzynarodowym,
- krajowym,
- wojewódzkim,
- powiatowym.
to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na
podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień i nagród uzyskanych za
uczestnictwo w zawodach.

Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są:
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, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej
kolejności (art. 132. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290,
1669 i 2245).
W przypadku grupy laureatów większej liczebnie niż limit miejsc w oddziale, pierwszeństwo przyjęcia będą
mieli ci kandydaci, którzy uzyskali tytuł laureata z przedmiotów kierunkowych do danego oddziału.
Jeśli nadal będzie więcej kandydatów niż miejsc w oddziale, decydować będzie wynik punktowy obliczony
na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o egzaminie OKE
(tabela str. 5–8: Sposób przeliczania na punkty).
Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginału zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim albo notarialnie poświadczonej kopii albo odpisu lub wyciągu z dokumentu urzędowo
poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Przywołane olimpiady i konkursy winny być organizowane na podstawie rozporządzenia 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 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 oraz
z 2017 r. poz. 1580; Dz. U. Nr 224, poz. 1346).
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące 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.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania w trybie art. 20zc. Ustawy o Systemie
Oświaty.
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