
REKRUTACJA 2019/2020  

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców 

im. kard. Augusta Hlonda 
 

w Poznaniu. 
 
 
 
 
 
 
 

● Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana i nadzorowana 
 

przez Dyrektora. 
 

● Szkoła nie przeprowadza naboru w formie elektronicznej. 
 

 

Dla kandydatów po gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020 powstaną dwie klasy:  

a) profil biologiczno-chemiczny. 

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia 

Języki obce: język angielski i język niemiecki 

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, biologia w doświadczeniach 

b) profil humanistyczny 

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski 

Języki obce: język angielski i język niemiecki, dla zainteresowanych dodatkowy 

język hiszpański 

Przedmioty uzupełniające: przyroda 

 

I etap rekrutacji – składanie dokumentów 

1. Pierwszy etap rekrutacji będzie trwał od 13 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). 

 

II etap rekrutacji – uzupełnianie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru 

1. Od 21 do 25 czerwca 2019 r., do godz. 15:00 kandydat dostarcza do Sekretariatu 

Szkoły kopie dokumentów (poświadczone przez dyrektora gimnazjum lub notarialnie) 

lub orginały (dotyczy laureatów): 

 świadectwo ukończenia gimnazjum; 



 zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego 

2. Dnia 16 lipca 2019 r. o godz. 10:00 na tablicy informacyjnej Szkoły zostanie 

ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w poczet 

uczniów Liceum, zawierająca imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w 

kolejności alfabetycznej. 

3. Od 16 do 24 lipca 2019 r., do godz. 13:00 zakwalifikowany kandydat potwierdza wolę 

podjęcia nauki w Liceum przez dostarczenie do sekretariatu: 

 Orginału świadectwa ukończenia szkoły; 

 Orginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego; 

O ile orginały nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej. 

 Dwóch podpisanych zdjęć legitymacyjnych; 

4. Podanie do publicznej wiadomości (na tablicy informacyjnej 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. 

 

III etap rekrutacji – rekrutacja uzupełniająca 

Po przeprowadzeniu pierwszego naboru, w przypadku wolnych miejsc Szkoła może 

przeprowadzić rekrutację uzupełniającą. 

 

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 według następującej zasady: 1% = 0,2 punktu. 

Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Maksymalna 

liczba punktów 

1. Liczbowo określona ocena z języka polskiego 

Celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., 

dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt. 

18 

2. Liczbowo określona ocena z matematyki 

Celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., 

18 



dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt. 

3.  Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego 

Celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., 

dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt. 

18 

4. Liczbowo określona ocena z biologii (profil biologiczno-chemiczny); 

historii (profil humanistyczny) 

Celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., 

dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt. 

18 

5.  Świadectwo z wyróżnieniem 7 

6. Dodatkowe osiągnięcia: 

1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty 

na podstawie zawartych porozumień: 

 Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.; 

 Tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 7 pkt.; 

 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. 32 

a ust. 4 ustawy: 

 Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.; 

 Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania  

szkoły artystycznej – 4 pkt.; 

 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 

18 



wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

 Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

przedmiotowego – 10 pkt.; 

 Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.; 

 Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.;  

 Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.; 

 Tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 pkt.; 

 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. 32 a ust. 4 ustawy: 

 Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z 

przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 

pkt.; 

 Dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z 

przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 7 pkt.; 

 Dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z 

przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 5 pkt.; 

 Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.; 

 Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 



szkoły artystycznej – 3 pkt.;  

 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: 

 Międzynarodowym – 4 pkt.; 

 Krajowym – 3 pkt.; 

 Wojewódzkim – 2 pkt.; 

 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 gimnazjum, 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 gimnazjum 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. Aktywność kandydata na rzecz innych osób lub środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

3 

8. Egzamin gimnazjalny: 

Część humanistyczna 

100 



 Wynik z języka polskiego (max 100%  = 20 pkt., wynik 

egzaminu mnoży się przez 0,2) 

 Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie (max 100%  = 20 

pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,2) 

Część matematyczno-przyrodnicza 

 

 Wynik z matematyki (max 100%  = 20 pkt., wynik egzaminu 

mnoży się przez 0,2) 

 Wynik z przedmiotów przyrodniczych (max 100%  = 20 pkt., 

wynik egzaminu mnoży się przez 0,2) 

Część językowa 

 Wynik z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy 

(max 100%  = 20 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,2) 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata:  200. 

 

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. 

Przyjęci będą Ci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. 

 

 

Organ prowadzący ma prawo wpisania 3 kandydatów na listę uczniów. 


