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REGULAMIN  PRZYJĘĆ  KANDYDATÓW 

do klas pierwszych 

XX  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. K. I. Gałczyńskiego 

w Poznaniu 

na rok szkolny 2018/2019 
 

 

 
 

    Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych     

    określa: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 154 ust. 1 pkt 2 – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59, ze zm.)  

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 20wa ust. 1 pkt 2 (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 stycznia 2017 

r., w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r.  

• Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze 

zm.)  

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. § 11 pkt 2 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla 

kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 

586)  

• Zarządzenie nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 

stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 

dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla 

dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych 

branżowych szkół I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół 

policealnych  

• Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu 

rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019  

 

§ 1 

 

1. O przyjęciu kandydata do XX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu decyduje 

szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna. 
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2. Oddziały XX LO w roku szkolnym 2018/2019: 

 

Klasa Przedmioty   

rozszerzone 

Języki obce Przedmioty 

punktowane przez 

Komisję 

klasa IA – aktorska język polski  

historia  

wiedza o 

społeczeństwie  

I język:  

język angielski  

II język do wyboru:  

język francuski 

język hiszpański 

język niemiecki 

język rosyjski 

język polski 

matematyka 

historia 

wiedza o 

społeczeństwie 

klasa IB1 – 

dziennikarsko-

językowa 

historia  

język polski  

język angielski 

I język:  

język angielski  

II język do wyboru:  

język francuski 

język hiszpański 

język niemiecki 

język rosyjski 

język polski 

matematyka 

historia  

język obcy 

nowożytny 

klasa IB2 – 

psychologiczno-

językowa 

geografia  

język angielski  

język polski 

I język:  

język angielski  

II język do wyboru:  

język francuski 

język hiszpański 

język niemiecki 

język rosyjski 

język polski  

matematyka 

język obcy 

nowożytny  

geografia 

 

klasa ID – sportowa Biologia 

geografia 

 

I język:  

język angielski  

II język do wyboru:  

język francuski 

język hiszpański 

język niemiecki 

język rosyjski 

język polski 

matematyka 

biologia 

geografia 

 

 

3. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych XX Liceum 

Ogólnokształcącego: 

 

1) Złożenie: 

- wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej, podpisanego przez Rodziców, wydrukowanego ze 

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

- formularza wyboru II języka (dostępny na stronie szkoły i w sekretariacie),  

 

w dniach od 14 maja do 30 maja 2018 do godziny 15.00 ( sekretariat szkoły).  

 

Godziny przyjmowania dokumentów : 

poniedziałek    od 9.00- 15.00 

wtorek             od  9.00-15.00 

środa                od  9.00-15.00 

czwartek          od  9.00-15.00 

piątek               od  9.00-15.00                               

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor
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2) Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do klasy sportowej 1D 

 

4 czerwca 2018 r. godzina 10.00 

9    czerwca 2018 r. godzina 10.00 

 

3) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 

prób sprawności fizycznej: 

 

 do 14 czerwca 2018 r. do godziny 10.00 

 

Pozytywny wynik prób sprawności fizycznej jest warunkiem zakwalifikowania kandydata do 

dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego. 

 

4) Uzupełnienie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo    

ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego: 

 

22 czerwca 2018 roku – 9.00 do 15.00  

25 czerwca 2018 roku – 9.00 do 15.00 

 

Należy wówczas złożyć następujące dokumenty: 

 

- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły uwierzytelnioną dużą pieczęcią okrągłą 

gimnazjum, pieczątką „za zgodność z oryginałem”, pieczątką i podpisem dyrektora 

gimnazjum, które kandydat ukończył;  

- kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uwierzytelnioną dużą 

pieczęcią okrągłą gimnazjum, pieczątką „za zgodność z oryginałem”, pieczątką i podpisem 

dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył; 

 

oraz jeżeli dotyczy: 

- kopię/oryginał dyplomu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim  

 

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającej  imiona i 

nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz wskazanie najniższej liczby punktów 

uprawniających do przyjęcia: 

 

  do 11 lipca 2018 r.  (środa) do godz. 10:00. 

 

6) Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo pełnoletniego kandydata woli podjęcia nauki 

w XX Liceum Ogólnokształcącym poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz  pozostałych 

dokumentów (3 podpisane fotografie, karta zdrowia, 10 zł. na identyfikator):  

 

w dniach od 12 lipca 2018 do 19 lipca 2018 r. 

 

12 lipca 2018 r. (czwartek)        godz. 9:00 – 14:00 

13 lipca 2018 r. ( piątek)           godz.  9:00 – 14:00 

16 lipca 2018 r. (poniedziałek)  godz. 9:00 – 14:00 
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17 lipca 2018 r. (wtorek)           godz. 9:00 – 14:00 

18 lipca 2018 r. ( środa)             godz. 9:00 – 14:00 

19 lipca 2018 r. (czwartek)        godz. 9:00 – 12:00. 

 

7) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska   

kandydatów w kolejności alfabetycznej: 

            

 20 lipca 2018 r. ( piątek) godzina 13.00 

  

 

 

§ 2 

 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej XX Liceum Ogólnokształcącego decyduje: 

 

a/ wynik egzaminu gimnazjalnego przeliczony na punkty z: 

 

• języka polskiego 

(wynik przedstawiony w procentach  x 0,2) – max 100% x 0,2 

• historii i wiedzy o społeczeństwie 

(wynik przedstawiony w procentach  x 0,2) – max 100% x 0,2 

• matematyki 

(wynik przedstawiony w procentach  x 0,2) – max 100% x 0,2 

• przedmiotów przyrodniczych 

(wynik przedstawiony w procentach  x 0,2 )– max 100% x 0,2 

• języka obcego na poziomie podstawowym 

(wynik przedstawiony w procentach  x 0,2)– max 100% x 0,2 

 

max 20 pkt.  

 

max 20 pkt. 

 

max 20 pkt. 

 

max 20 pkt. 

 

max 20 pkt. 

 

 

Razem za egzamin gimnazjalny  max 100 pkt. 

 

b/ liczba punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia  gimnazjum za oceny  

           wyrażone w stopniach: 

            celujący               - 18 pkt 

bardzo dobry       - 17 pkt 

dobry                   - 14 pkt 

dostateczny         -  8 pkt 

dopuszczający     - 2 pkt 

• język polski, 

• matematyka, 

• przedmiot dodatkowy wskazany przez szkołę w zależności od klasy, 

• przedmiot dodatkowy  wskazany przez szkołę  w zależności od klasy 

• świadectwo z wyróżnieniem, 

max 18 pkt. 

max 18 pkt. 

max 18 pkt. 

max 18 pkt. 

7 pkt. 
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c/ liczba punktów za szczególne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie 

ukończenia gimnazjum : 

 

Szczególne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie Punkty 

 

osiągnięcia  kandydata  w zakresie aktywności społecznej, w tym  

na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu 

3 pkt. 

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na 

podstawie zawartych porozumień:  

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego   

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

 

 

 

10 pkt. 

7 pkt. 

5 pkt. 

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,  

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

 

 

 

 

10 pkt. 

 

 

4 pkt. 

 

 

3 pkt. 

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego,  

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

 

 

10 pkt. 

7 pkt. 

 

5 pkt. 

 

7 pkt. 

5 pkt. 

3 pkt. 

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 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej  

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

 

 

 

 

10 pkt. 

 

 

7 pkt. 

 

 

5 pkt. 

 

 

7 pkt. 
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artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

 

 

3 pkt. 

 

2 pkt. 

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 

b) krajowym 

c) wojewódzkim 

d) powiatowym  

 

 

 

 

4 pkt. 

3 pkt. 

2 pkt. 

1 pkt. 

 

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

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego 

zakresu, 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. 

 

Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego podany przez Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty ( dostępny na stronie szkoły).  

 

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata : 

 

• za egzamin gimnazjalny łącznie 

• za liczbę punktów uzyskanych za oceny wyrażone w stopniach na 

świadectwie gimnazjalnym z języka polskiego, z matematyki oraz 

z dwóch  przedmiotów dodatkowych wskazanych przez szkołę   

• za świadectwo z wyróżnieniem 

• za aktywność społeczną  

• za osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych 

 

100 pkt. 

72 pkt. 

 

 

7  pkt. 

3  pkt. 

18 pkt. 

   Razem maksymalnie:  200 pkt.  

 

 

3. Uczeń wybiera oddział uwzględniając języki obce, które będą w nim nauczane. Język 

angielski jako I język odbywa się w grupach międzyoddziałowych, według stopnia 

zaawansowania. Drugi język obcy do wyboru przez kandydata spośród następujących: 

język niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski. Nauczanie drugiego języka odbywa 

się również w grupach międzyoddziałowych. 
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§ 3 

 

1. Niezależnie od kryteriów zawartych w Statucie i wyżej określonych zasad w pierwszej 

kolejności  przyjmowani są: 

a/ laureaci lub finaliści ogólnopolskiej  olimpiady przedmiotowej  

b/ laureaci olimpiad dla gimnazjalistów:  

• Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów 

• Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów 

• Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów 

c/ laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

 

2. Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii 

dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia. 

 

 

§ 4 

 

1. Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej 

- Rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat do szkoły w terminie 7 dni od dnia 

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

do szkoły ma możliwość złożenia wniosku do Komisji Rekrutacyjnej o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

- Komisja Rekrutacyjne w terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku                            

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia przygotowuje i wydaje 

uzasadnienie tej odmowy. 

- Rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat do szkoły po otrzymaniu 

uzasadnienia odmowy przyjęcia ma możliwość złożenia  do Dyrektora szkoły 

w terminie do 7 dni odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 

- Dyrektor szkoły w terminie do 7 dni od dnia złożenia odwołania od 

rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyraża pisemne uzasadnienie odmowy 

przyjęcia. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

 

2. W przypadku wolnych miejsc w XX Liceum Ogólnokształcącym prowadzona będzie 

rekrutacja uzupełniająca w terminie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 

roku do godziny 13.00.  

• złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  

od 1 sierpnia 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00 

• przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do klasy sportowej  

6 sierpnia 2018 r. 

• podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów,  którzy uzyskali 

pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej : 

do 7 sierpnia 2018 r. do godziny 10.00 

• podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 

szkoły, zawierających imiona i nazwiska kandydatów w kolejności 

alfabetycznej oraz wskazanie najniższej  liczby punktów uprawniających do 

przyjęcia: 

24 sierpnia  2018 r. godzina 10.00 
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•  potwierdzenie przez rodzica kandydata albo pełnoletniego kandydata woli 

podjęcia  nauki w XX Liceum Ogólnokształcącym poprzez przedłożenie 

oryginału świadectwa  ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałych dokumentów (3 podpisane 

fotografie, karta zdrowia, 10 zł. na identyfikator): 

do 30 sierpnia 2018 do godziny 12.00 

• podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy 

kandydatów nieprzyjętych do szkoły 

do 30 sierpnia 2018 godzina 13.00 

 

 

 

§ 5 

 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego 

brane są pod uwagę poniższe kryteria:  

b) wielodzietność rodziny kandydata, 

c) niepełnosprawność kandydata, 

d) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

f) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

g) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

h) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 

2.  Kryteria wymienione w ustępie 1 mają jednakową wartość. 

 


