
 

Warunki rekrutacji  

do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego 

w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej 

na rok szkolny 2019/2020 
 

 

• Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów. 

• Za przebieg rekrutacji odpowiada szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, powołana 

przez dyrektora Szkoły. 

 

 

§ 1. DLA KANDYDATÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

1. W roku szkolnym 2019/2020 powstaną trzy grupy profilowe realizujące przedmioty w zakresie 

rozszerzonym:  

 

A. PROFIL HUMANISTYCZNY 

współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Ekonomicznym, 

Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej (Uniwersytetem SWPS) 

 

Przedmioty rozszerzone: 

• język polski 

• historia 

• geografia (dla chętnych) 

 

Języki obce - kontynuacja: 

• język angielski – 4 godz./tyg. 

• do wyboru: język niemiecki / język francuski – 2 godz./tyg. 

 

B. PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY 

współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Politechniką Poznańską  

 

Przedmioty rozszerzone: 

• matematyka 

• fizyka 

• geografia (dla chętnych) 

 

Języki obce – kontynuacja: 

• język angielski – 4 godz./tyg. 

• do wyboru: język niemiecki / język francuski – 2 godz./tyg. 

 

 



C. PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY 

współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza  

i Politechniką Poznańską 

 

Przedmioty rozszerzone: 

• biologia 

• chemia 

 

Języki obce - kontynuacja: 

• język angielski – 4 godz./tyg. 

• do wyboru: język niemiecki / język francuski – 2 godz./tyg. 

 

 

§ 2. 

 

Etap I rekrutacji - składanie dokumentów 

 

1. Pierwszy etap rekrutacji będzie trwał od 13 maja do 31 maja 2019 r., do godz. 15.00. 

2. W tym terminie kandydat do Szkoły składa następujące dokumenty: 

• kserokopię aktu urodzenia; 

• Formularz zgłoszenia do Liceum (do pobrania w Sekretariacie lub na prośbę Rodziców 

/opiekunów prawnych/ kandydata przesłany drogą elektroniczną szkola-

poznan@salezjanie.pl); 

• ewentualnie inne dokumenty uprawniające do skorzystania z preferencji  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Od 14 czerwca do 19 czerwca 2019 r., do godz. 15.00 istnieje możliwość dokonania zmiany 

wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół. 

 

 

§ 3. 

 

Etap II rekrutacji - uzupełnianie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru 

 

1. Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r., do godz. 15.00 kandydat dostarcza do Sekretariatu 

Szkoły kopie dokumentów (poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej lub 

notarialnie) lub oryginały (dotyczy laureatów): 

• świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

• zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. 

2. Dnia 16 lipca 2019 r. o godz. 10.00 na tablicach informacyjnych Szkoły zostanie ogłoszona lista 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w poczet uczniów 

Liceum, zawierająca imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 

3. Od 16 lipca do 24 lipca 2019 r., do godz. 13.00, zakwalifikowany kandydat potwierdza wolę 

podjęcia nauki w Liceum poprzez dostarczenie do Sekretariatu: 

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły; 

• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego 

(o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej); 
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• dwóch podpisanych zdjęć legitymacyjnych; 

• zgody (pobierz) podpisane przez Rodziców /opiekunów prawnych/ na: zbieranie  

i przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie wizerunku oraz kontakt  

z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym w PSLO w Poznaniu. 

4. Podanie do publicznej wiadomości (na tablicach informacyjnych Szkoły) listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych w poczet uczniów Liceum nastąpi dnia 25 lipca 2019 r. o godz. 13.00. 

5. Szkoła nie udziela informacji telefonicznej na temat wyników rekrutacji. 

 

 

§ 4. 

 

Etap III - rekrutacja uzupełniająca 

 

Po przeprowadzeniu pierwszego naboru, w przypadku wolnych miejsc Szkoła może 

przeprowadzić rekrutację uzupełniającą, z tym zastrzeżeniem, że organ prowadzący ma prawo 

podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu rekrutacji uzupełniającej pomimo niepełnego pierwszego 

naboru; decyzja ta zostanie ogłoszona 25 lipca 2019 r. wraz z ogłoszeniem listy uczniów 

przyjętych do Szkoły. 

 

 

§ 5. 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji. 

 

W procesie rekrutacyjnym bierze się pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen  

z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej oraz przeliczania wyników egzaminu zewnętrznego, podanego w % na punkty. 

 

lp. przedmioty/osiągnięcia przeliczane 

na punkty 

maksymalna 

ilość punktów 

1) 
Liczbowo określona ocena z j. polskiego 
cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt. 

18 punktów 

2) 
Liczbowo określona ocena z matematyki 
cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt. 

18 punktów 

3) 
Liczbowo określona ocena z obowiązkowego j. obcego 
cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt. 

18 punktów 

http://www.szkola-poznan.salezjanie.pl/wp-content/uploads/2019/04/ZGODY-uczniowie_opiekunowieZSS.pdf


lp. przedmioty/osiągnięcia przeliczane 

na punkty 

maksymalna 

ilość punktów 

4) 

Liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego dla danego 

profilu: 

- profil humanistyczny: historia 

- profil matematyczno-fizyczny: fizyka 

- profil biologiczno-chemiczny: biologia 
cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt. 

18 punktów 

5) Świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów 

6) 

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.  

 

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. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 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. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 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 

18 punktów 



lp. przedmioty/osiągnięcia przeliczane 

na punkty 

maksymalna 

ilość punktów 

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 przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego 

ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 

wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo. Podstawą 

naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz dokument 

potwierdzający wpis. W przypadku niejednoznacznego zapisu wymagany jest dyplom lub inny 

dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez ucznia miejsce 

(np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego związku sportowego, szczególnie jeśli 

organizatorem zawodów był inny podmiot działający z jego upoważnienia). 

7) 
Aktywności kandydata na rzecz innych osób lub  środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu. 
3 punkty 

8) 

Egzamin ósmoklasisty: 

- wynik z języka polskiego (max 100%=35 

pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 

0,35) 

 

- wynik z matematyki (max 100%=35 pkt., 

wynik egzaminu mnoży się przez 0,35) 

 

- wynik z języka obcego nowożytnego (max 

100%=30 pkt., wynik egzaminu mnoży się 

przez 0,3) 

max 35 punktów 

 

 

 

max 35 punktów 

 

 

 

max 30 punktów 

100 punktów 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata 

200 punktów 

 

 

§ 6. 

 

W pierwszej kolejności do Szkoły będą przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych 

organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych 

organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej. 



 

§ 7. 

 

1. Organ prowadzący ma prawo wpisania do 6 kandydatów na listę uczniów. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów brane są pod uwagę 

następujące kryteria: niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga 

rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą, przy czym kryteria te mają 

jednakową wartość. 

3. W przypadku absolwentów PSSP w Poznaniu w naborze do Liceum z puli miejsc organu 

prowadzącego bierze się pod uwagę współpracę rodziców/opiekunów prawnych/ ze Szkołą,  

a także zaangażowanie kandydata w działalność na rzecz Szkoły. 

 

 

 

 


