
Warunki rekrutacji  
do Publicznego Salezjańskiego Liceum 

Ogólnokształcącego 
w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej 

na rok szkolny 2020/2021 

Podstawa prawna:


• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) – 
rozdział 6 (art. 130-164),


• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737),


• 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 (Dz. U. poz. 493, z późn. 
zm.) – § 11b


• komunikaty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru na rok szkolny 2020/2021


§ 1. 

1. Szkoła nie uczestniczy w naborze elektronicznym.


2. Za przebieg rekrutacji odpowiada szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, powołana 
przez dyrektora Szkoły.


3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o 
przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.


§ 2. Proponowane profile 

W roku szkolnym 2020/2021 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 Adama Mickiewicza oraz 
Politechniką Poznańską


	 Przedmioty rozszerzone:

• biologia

• chemia


	 Języki obce - kontynuacja:

• język angielski – 4 godz./tyg.

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


§ 3. Etap I rekrutacji - składanie dokumentów 

1. Pierwszy etap rekrutacji będzie trwał od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r., do godz. 
15.00.


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

• kserokopię aktu urodzenia;

• formularz zgłoszenia do Liceum (pobierz) ewentualnie inne dokumenty uprawniające do 

skorzystania z preferencji w postępowaniu rekrutacyjnym.


§ 4. Etap II rekrutacji - uzupełnianie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru 

1. Od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r., do godz. 15.00 kandydat/rodzic kandydata 
dostarcza do Sekretariatu Szkoły kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub 
oryginału (dotyczy laureatów lub finalistów ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 
organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej oraz 
laureatów konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty).


2. Od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., do godz. 15.00 kandydat/rodzic kandydata 
uzupełnia wniosek o przyjęcie do Szkoły o kopię wyniku egzaminu ósmoklasisty.


3. Dnia 12 sierpnia 2020 r. na tablicach informacyjnych Szkoły oraz na stronie internetowej 
Szkoły zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych w poczet uczniów Liceum, zawierająca imiona i nazwiska kandydatów 
uszeregowane w kolejności alfabetycznej.


4. Od 13 do 18 sierpnia 2020 r., do godz. 15.00, rodzic kandydata potwierdza wolę podjęcia 
przez kandydata nauki w Liceum poprzez przedłożenie 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);


• dwóch podpisanych zdjęć legitymacyjnych;

• zgody (pobierz) podpisane przez rodziców kandydata na: zbieranie i przetwarzanie 

danych osobowych, przetwarzanie wizerunku oraz kontakt z pedagogiem, 
psychologiem i doradcą zawodowym w PSLO w Poznaniu.


4. 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości (na tablicach 
informacyjnych Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły) listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych w poczet uczniów Liceum.


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


§ 5. 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 19 sierpnia 2020 r. wraz z ogłoszeniem listy uczniów 
przyjętych do Szkoły.


§ 6. Szczegółowe zasady rekrutacji 

O przyjęciu kandydatów do PSLO w Poznaniu decyduje łączna ilość uzyskanych punktów z ocen i 
innych osiągnięć kandydata.


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 obowiązkowego j. obcego

cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dopuszczający - 2 
pkt.

18 punktów

3)
Liczbowo określona ocena z matematyki

cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dopuszczający - 2 
pkt.

18 punktów

4)

Liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego dla danego 
profilu, wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjna:

- 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)

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 
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.


18 punktów

lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty maksymalna 
ilość punktów



§ 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 ocenę zachowania jaką kandydat otrzymał na 
świadectwie ukończenia Szkoły oraz współpracę rodziców ze Szkołą.


§ 8. 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu 
rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 -

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/02/wykaz-zawodow-wiedzy-
artystycznych-i-sportowych-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-
szkolny-20202021/


Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata, finalisty lub zajęli odpowiednio wysokie miejsce 
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych w poprzednich latach szkolnych, zachowują 
swoje uprawnienia w procesie bieżącej rekrutacji, pomimo że nie zostały one uwzględnione 
w załączniku do aktualnego Zarządzenia Nr 110.1.12.2020.

Załączniki do Zarządzeń Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z lat poprzednich zawierają wykazy 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych aktualne w danym roku szkolnym (w latach 
2016-2019), stanowiąc potwierdzenie uprawnień ucznia -


7)
Aktywności kandydata na rzecz innych osób lub  środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu. 3 punkty

8)

Egzamin ósmoklasisty:


• 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 35 punktów


max 30 punktów

max 100 
punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata

200 punktów

lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty maksymalna 
ilość punktów

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/02/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-szkolny-20202021/
http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/02/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-szkolny-20202021/
http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/02/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-szkolny-20202021/


http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja-rok-szkolny-20202021/2020/03/
wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzglednianych-w-postepowaniu-
rekrutacyjnym-archiwum/


Warunkiem koniecznym uwzględnienia ich przy rekrutacji jest umieszczenie odpowiedniej wpisu 
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja-rok-szkolny-20202021/2020/03/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-archiwum/
http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja-rok-szkolny-20202021/2020/03/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-archiwum/
http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja-rok-szkolny-20202021/2020/03/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-archiwum/

