
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych dla absolwentów 8-letnich szkół 

podstawowych i 3-letnich gimnazjów prowadzona będzie odrębnie, ale w tym 

samym czasie. 

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

ABSOLWENCI 3-LETNICH GIMNAZJÓW 

 

1. Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w województwie 

wielkopolskim na rok szkolny 2019/2020 (w tym terminarz) określa Zarządzenie 

nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019r.  

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 … (www.ko.poznan.pl). 

 

2. Wybór szkoły powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami  

i możliwościami. Rozważnie podejmuj decyzję. Możesz wybierać spośród 

następujących typów szkół 

 

3-letnie liceum ogólnokształcące szkoły kończące się  

egzaminem maturalnym 4-letnie technikum 

3-letnia branżowa szkoła I stopnia 
daje możliwość uzyskania 

zawodu 

Pamiętaj ! ukończenie szkoły branżowej nie zamyka Ci drogi do zdania 

egzaminu maturalnego - po ukończeniu szkoły branżowej będziesz mógł 

kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym 

dla dorosłych.  

3. W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych  

w Kaliszu będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Na 

stronie internetowej https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/ będą 

zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji, w tym oferta szkół. Przy 

pomocy serwisu internetowego można będzie:  

http://www.ko.poznan.pl/
https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/


a. wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły,  

b. zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji,  

c. monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi 

oddziałami. 

 

Jak wybrać szkołę  i  klasę ? 

Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 6 szkół  

oraz  dowolnej liczby oddziałów w szkole! 

 

1. Możesz wybrać nie więcej niż 6 szkół, które odpowiadają Twoim 

zainteresowaniom. Szkoły należy ułożyć według preferencji. Szkoła pierwszego 

wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.  

 

2. Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w nie więcej niż 6 wybranych 

przez Ciebie szkołach, więc   

• wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym 

większe masz szanse na dostanie się do szkoły),  

• zwróć uwagę nie tylko na liczbę, ale także na kolejność w jakiej wybierasz 

oddziały; jeśli ilość uzyskanych punktów będzie niewystarczająca, by zostać 

zakwalifikowanym do pierwszego wskazanego w podaniu oddziału, to 

system kolejno będzie sprawdzał progi punktowe dla następnych  na Twojej 

liście.  

 

3. Jeśli wybrałeś oddział dwujęzyczny, w tym międzynarodowy pamiętaj, by 

sprawdzić w szkole, która prowadzi nabór do tego oddziału, termin testu 

kompetencji z języka.  

4. Wybierając oddział sportowy/mistrzostwa sportowego sprawdź w szkole, która 

prowadzi nabór, zasady przyjęcia do tego oddziału. 

Zmiana wyboru szkoły i/lub oddziału 

W naborze na rok szkolny 2019/2020 jest możliwość dokonania zmiany wyboru 

szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół w terminie od 14 do 19 czerwca 

2019 roku do godz.15.00. O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba 

punktów. Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, 

znajdziesz miejsce w drugiej, trzeciej lub kolejnej szkole, a może w innej klasie. 

System będzie przydzielał Cię do klas kolejno począwszy od klasy wybranej na 



liście preferencji jako pierwszej. PAMIĘTAJ! Jeśli nie jesteś laureatem olimpiady 

lub konkursu, które gwarantują przyjęcie do szkoły wybierz więcej niż jeden 

oddział. Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę oddziałów lub tylko takie, które 

cieszą się dużym zainteresowaniem, może zabraknąć Ci punktów i nie dostaniesz się 

do wymarzonej szkoły. Aby rekrutacja spełniła Twoje oczekiwania starannie 

dobieraj miejsca na liście preferencji.  

Jak wypełnić wniosek ? 

1. Na stronie https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/ przy pomocy informatora 

elektronicznego stwórz swoją listę preferencji  - możesz wybrać nie więcej niż  

6 szkół i dowolną liczbę oddziałów - oraz wypełnij pozostałe pola formularza. 

2. Jeśli do wniosku dołączysz dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia, zaznacz to 

koniecznie w systemie elektronicznego wyboru. 

3. Wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego z rodziców  

o podpisane wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie  

z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica (art. 20a, ust. 4) złożony  

w szkole pierwszego wyboru. W związku z tym szkoła nie może przyjąć 

wniosku, którego rodzic nie podpisał. 

Dostarczenie wniosku  

do szkoły pierwszego wyboru 

1. Zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 13 maja 2019r. 

do 31maja 2019r. do godz. 15.00. 

2. Jeżeli szkołą pierwszego wyboru jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Asnyka w Kaliszu wydrukuj dodatkowe podanie (do pobrania w sekretariacie 

szkoły lub ze strony internetowej szkoły: www.asnyk.com.pl) i zanieś je wraz  

z wnioskiem. 

3. Jeśli dokonasz zmiany wyboru szkoły (14 -19 czerwca 2019 r.) i/lub zmiany 

kolejności wybranych szkół, ponownie musisz zanieść wniosek do szkoły 

pierwszego wyboru!!!  

 

UWAGA ! 

Wniosek tylko wypełniony, ale nie złożony w szkole, nie bierze udziału  

w rekrutacji. Także wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału  

w rekrutacji. Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł wziąć 

udział w rekrutacji uzupełniającej w szkole, która wykaże wolne miejsca.  

 

https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/
http://www.asnyk.com.pl/files/Deklaracja%20kandydata%20-%20gimnazjum.doc


Dostarczenie dokumentów  

do szkoły pierwszego wyboru 

W terminie  od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. do godz. 15.00 do szkoły 

pierwszego wyboru należy przedłożyć oryginały lub kopie następujących 

dokumentów: 

1) świadectwo ukończenia gimnazjum, 

2) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

3) zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,  

4) dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych z kryteriów na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, bierze się pod uwagę potwierdzone opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku 

kształcenia, a w razie potrzeby kryteria ustawowe (różnicujące), ale tylko wtedy gdy dołączono 

wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich spełnianie.  

Rodzice zamierzający skorzystać z uprawnień wynikających z kryteriów różnicujących 

obowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów do 31 maja 

2019r. Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, natomiast pozostałe dokumenty 

składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 

poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) odpisu lub 

wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

rodzica. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez 

przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.  
 

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji 
 

1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 16 lipca 2019r. 

godz. 10:00 

2. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie 

do szkoły – od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. do godz. 13:00  

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 25 lipca 2019 r. godz. 13:00 



Procedura odwoławcza 

 
1. Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:  

a. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do 

publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych; 

uzasadnienie sporządzanie jest w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku;  

b. wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy; 

dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia;  

c. złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora 

danej szkoły po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą 

rekrutacyjną.  

 

Rekrutacja uzupełniająca 

 
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające 

do oddziałów, w których nie wypełniono ustalonych planem naboru limitu miejsc.  

 

2. Wolne miejsca zostaną ogłoszone 25 lipca 2019r do godz.15.00  

 

3. W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do wniosku należy 

dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 20t ust.2 

ustawy z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

 

4.  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły nastąpi  

30 sierpnia 2019 roku o godz.13.00 

 

 

 

Pamiętaj ! 

Terminy rekrutacji zostały określone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

i przestrzeganie ich jest Twoim obowiązkiem.  

 


