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Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów 

im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu 

Opracowano na podstawie: 

1. Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.); W okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe; 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19: §11b i § 13 pkt 1 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 

4. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględniany w 

postępowaniu rekrutacyjnym 2022/23. 

I. Ustalenia wstępne 

1. Rekrutację do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. św. Józefa 

Kalasancjusza w Poznaniu na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się na podstawie 

elektronicznego systemu „NABÓR 2022” (systemowa obsługa rekrutacji oświatowej - PCSS) 

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/. 

2. Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie zasad wynikających z 

obowiązujących wyżej wymienionych przepisów prawa.  

3. W roku szkolnym 2022/2023 kandydaci po ukończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej będą 

przyjmowani do następujących klas pierwszych: 

1) Humanistycznej (A), 

Klasa humanistyczna 

Przygotowująca uczniów do podjęcia studiów w zakresie nauk humanistycznych, w tym prawa, historii, 
dziennikarstwa, socjologii, psychologii, filologii oraz w zakresie nauk politycznych. 

Klasa objęta patronatem Wydziału Historii UAM 

 
 
 
 
 
 
 

Plan 
nauczania 

Przedmioty rozszerzone realizowane od pierwszej klasy: 

 język polski 

 język angielski 

 historia lub historia sztuki wg deklaracji 

Przedmioty punktowane 
w procesie rekrutacji: 

 język polski 

 matematyka 

 język angielski 

 historia 
 

I. język obcy – język angielski: 

 realizowany z podziałem na grupy według stopnia 
zaawansowania w systemie klasowym 
 

II. język obcy do wyboru (planowane w zależności od liczby 
zainteresowanych) – realizowany międzyoddziałowo: 

 język hiszpański 

 język japoński 

 język niemiecki 
 

Zajęcia dodatkowe: 

 warsztaty prawnicze / dziennikarskie 

 elementy prawa 
 

 

 

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/
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2) Politechnicznej (B), 

Klasa politechniczna 

Przygotowująca uczniów do studiowania na uczelniach technicznych i ekonomicznych oraz na kierunkach 
związanych z matematyką, fizyką, informatyką. 

Klasa objęta patronatem Wydziały Fizyki UAM, Wydziału Matematyki i Informatyki UAM 

 
 
 
 
 
 
 

Plan 
nauczania 

Przedmioty rozszerzone realizowane od pierwszej klasy: 

 matematyka 

 fizyka lub geografia wg deklaracji, międzyoddziałowo i 
w zależności od liczby zainteresowanych  

 informatyka 

Przedmioty punktowane 
w procesie rekrutacji: 

 język polski 

 matematyka 

 fizyka 

 geografia 
 

I. język obcy – język angielski: 

 realizowany z podziałem na grupy według stopnia 
zaawansowania w systemie międzyoddziałowym 

II. język obcy do wyboru (planowane w zależności od liczby 
zainteresowanych) – realizowany międzyoddziałowo: 

 język hiszpański 

 język japoński 

 język niemiecki 
 

Zajęcia dodatkowe: 

 język angielski techniczny 

 rysunek 

 

3) Medycznej (C). 

Klasa medyczna 

Przygotowująca uczniów do studiowania medycyny i nauk pokrewnych oraz na kierunkach przyrodniczych. 

Klasa objęta patronatem Wydziału Biologii UAM i Wydziału Technologii Chemicznej PP 

 
 
 
 
 
 
 

Plan 
nauczania 

Przedmioty rozszerzone realizowane od pierwszej klasy: 

 biologia 

 chemia 

 geografia lub fizyka wg deklaracji, międzyoddziałowo i 
w zależności od liczby zainteresowanych 
 

Przedmioty punktowane 
w procesie rekrutacji: 

 język polski 

 matematyka 

 biologia 

 chemia 
 I. język obcy – język angielski: 

realizowany z podziałem na grupy według stopnia 
zaawansowania w systemie międzyoddziałowym 
 

II. język obcy do wyboru (planowane w zależności od liczby 
zainteresowanych) – realizowany międzyoddziałowo: 

 język hiszpański 

 język japoński 

 język niemiecki 
 

Zajęcia dodatkowe: 

 język angielski medyczny 

 wstęp do biochemii 
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II. Terminy i dokumenty 

1. Od 16 maja do 20 czerwca 2022r. do godz. 15:00 kandydaci do klas pierwszych składają w 

sekretariacie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. św. Józefa 

Kalasancjusza w Poznaniu następujące dokumenty:   

1) wniosek do szkoły, podpisany przez rodziców, wydrukowany ze strony 

https://nabor.pcss.pl/poznan/, 

2) dokumenty uprawniające do pierwszeństwa na drugim albo na trzecim etapie 

postępowania rekrutacyjnego 

3) dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne, 

4) kartę zdrowia,  

5) „Formularz wyboru II języka obcego”, „Formularz wyboru przedmiotu rozszerzonego”, 

„Formularz ucznia PLOZP”, 

6) oświadczenie dla potrzeb medycyny szkolnej (wymienione dokumenty można pobrać 

w sekretariacie szkoły lub ze szkolnej strony - zakładka „Rekrutacja”).  

2. Od 24 czerwca do 12 lipca 2022r. do godz. 15:00 kandydaci do klas pierwszych składają w 

sekretariacie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. św. Józefa 

Kalasancjusza w Poznaniu oryginały lub kopie świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o 

wyniku egzaminu ósmoklasisty (poświadczone przez dyrektora szkoły) 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna 20 lipca 2022 r. (do godz. 10:00) poda do publicznej wiadomości 

listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, 

zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 

poda najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia. Lista zostanie zawieszona na stronie 

internetowej szkoły www.poznan.pijarzy.pl 

4. Od 20 lipca do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15  należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego (o ile oryginały dokumentów nie zostały złożone w uzupełnieniu 

wniosku o przyjęcie do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. św. Józefa 

Kalasancjusza w Poznaniu). W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego 

zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym 

dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2022 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać 

przyczynę niedotrzymania terminu. Informacje składa się w postaci papierowej lub 

elektronicznej. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której 

uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.  

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z 

rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku 

szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, 

do którego został przyjęty. 

5. Szkolna Komisja Rekrutacyjna Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą  

2 sierpnia 2022 r., do godziny 14.00, poda do publicznej wiadomości listę kandydatów 

przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska 

kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów 

uprawniającą do przyjęcia, a także podaje informację o liczbie wolnych miejsc, o ile takie 

istnieją. Lista zostanie zawieszona na stronie internetowej szkoły www.poznan.pijarzy.pl 

http://www.poznan.pijarzy.pl/
http://www.poznan.pijarzy.pl/
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6. W rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych 

zostanie przeprowadzana rekrutacja uzupełniająca, po opublikowaniu przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych: 

- składanie dokumentów (wniosek, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 3 do 5 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00; 

- 16 sierpnia 2022 r.  do godz. 10:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

- od 16 do 25 sierpnia 2022 r., do godz. 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego; 

- 26 sierpnia 2022 r., do godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

7. Rodzice dzieci kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą wnioskować do Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Publicznego 

Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu w 

terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r.  

 

III. Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę  

na I etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023 

1. O przyjęciu kandydatów do wskazanej klasy pierwszej w Publicznym Liceum 

Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu decyduje łączna 

ilość uzyskanych punktów z ocen i innych osiągnięć kandydata a postępowanie to 

przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna.  

 

2. Sposób przeliczania na punkty: 

Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja Suma 
punktów 

 Liczbowo określona ocena z języka polskiego 
celujący - 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt., 
dopuszczający - 2 pkt. 

max 18 
punktów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego nowożytnego 
celujący - 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt., 
dopuszczający - 2 pkt. 

max 18 
punktów 

 Liczbowo określona ocena z matematyki 
celujący - 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt., 
dopuszczający - 2 pkt. 

max 18 
punktów 

 Liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez 
Szkolną Komisję Rekrutacyjną 
celujący - 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt., 
dopuszczający - 2 pkt. 

max 18 
punktów 

 Świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt. 

 Dodatkowe osiągnięcia: 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 
zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt., 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt., 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. 
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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 – 10 pkt., 
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt. 
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.; 
 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt., 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego– 7 pkt., 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 5 pkt., 
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt., 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 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 – 10 pkt., 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt., 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt., 
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,< 
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt., 
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  2 pkt.; 
 

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 –  4 pkt., 
b) krajowym – 3 pkt., 
c) wojewódzkim – 2 pkt., 
d) powiatowym – 1 pkt.  
 
W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w 
konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej. 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

max 
18punktów 

 
 

max 100 
punktów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza 
w formie wolontariatu 

 

3 punkty 

 Egzamin ósmoklasisty:  
max 35 

punktów  
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 język polski 
(max 100%=35 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,35) 
  

 matematyka 
(max 100%=35 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,35) 
  
język obcy nowożytny 
(max 100%=30 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,3) 

 

  
max 35 

punktów  
  

 max 30 
punktów 

 
max 100 
punktów 

 
MAKSYMALA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA  200 PKT. 

 

 

IV. Laureaci lub finaliści 

1. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są: 

1) laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,  

2) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

2. Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii 

dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.  

V. 

1. Po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów Szkolna Komisja Rekrutacyjna  

we wskazanych terminach przekazuje dane do PCSS NABÓR w celu sporządzenia najpierw listy 

kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,  

a następnie listy przyjętych i listy nieprzyjętych kandydatów do szkoły.  

2. O przyjęciu do szkoły i do wskazanej (przez kandydata we wniosku) klasy decyduje suma 

uzyskanych punktów.  

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się będących 

absolwentów szkół pijarskich, kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi 

możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

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.  

Kryteria, o których mowa w pkt. 4, mają jednakową wartość. 

 


