ZASADY REKRUTACJI
do szkół ponadpodstawowych na podbudowie szkoły podstawowej rok szkolny 2020/2021
w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do klas

pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych.
Na rok szkolny 2020/2021odstąpiono od przeprowadzania postępowania
uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego
postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne
(art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
Lp

Rodzaj czynności

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których
kandyduje.

2.

3.

3.

4.

5.

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte w
oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
związanej z ustaleniem tych okoliczności.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez
wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności
wskazanych w oświadczeniach.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie i
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Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

od 26 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
od 31 lipca 2020r.
do 04 sierpnia 2020r.
do godz.15.00

do 04 sierpnia 2020r.

do 11 sierpnia 2020 r.

12 sierpnia 2020 r.
do godz. 10.00
od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.

7.

8.

psychologiczne z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów. WAŻNE: szkoła wydaje tylko jedno
skierowanie na badania lekarskie dla danego zawodu.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe – także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia
psychologicznego o braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdem.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych.

od 12 sierpnia 2020r.
do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

19 sierpnia 2020 r.
do godz. 14.00

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły
19 sierpnia 2020 r.
ponadpodstawowej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole.

10.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 22 sierpnia 2020r.

11.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia
odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o
sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

12.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektora szkoły
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Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do
szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia 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 póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów
(zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej
wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów

odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty
1.
Liczbowo określona ocena z języka polskiego
celujący – 18 pkt.
bardzo dobry – 17 pkt.
dobry – 14 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.
2.
Liczbowo określona ocena z matematyki
celujący – 18 pkt.
bardzo dobry – 17 pkt.
dobry – 14 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.
3.
Liczbowo określona ocena z języka obcego
celujący – 18 pkt.
bardzo dobry – 17 pkt.
dobry – 14 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.
4.
Liczbowo określona ocena z informatyki
celujący – 18 pkt.
bardzo dobry – 17 pkt.
dobry – 14 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.
5.
Świadectwo z wyróżnieniem
6. 1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o
zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty na podstawie zawartych
porozumień:
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Punktacja
max 18
punktów

max 18
punktów

max 18
punktów

max 18
punktów

7 pkt.
max 18
punktów

Razem
max 100
punktów

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –
przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
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. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 10 punktów,
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 – przyznaje
się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –
przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub
wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6
ustawy o systemie oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z
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c)

d)

e)

f)

5)

a)
b)
c)
d)

przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
7 punktów,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
3 punkty,
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
2 punkty;
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 – przyznaje się 4 punkty,
krajowym – przyznaje się 3 punkty,
wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

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 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.
7.

Aktywność społeczna kandydata, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu.

8.

Przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego (mnoży się przez 0,3)
b) matematyki (mnoży się przez 0,3)
c) jeden przedmiot do wyboru spośród
przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia
lub historia, o których mowa w art.44 ust.3 pkt 4
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3 punkty

max 30
punktów
max 30
punktów
max 20
punktów

max 100
punktów

ustawy o systemie oświaty(mnoży się przez 0,2).
d) języka obcego nowożytnego (mnoży się przez 0,2).
9.

max 20
punktów

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia max 60
do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny:
punktów
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w
stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;
2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do
wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia,
fizyka, geografia lub historia, o których mowa w
art.44 ust.3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty oceny
wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia
do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty,
na podstawie art. 44zz ust.2 ustawy o systemie oświaty,
przelicza się na punkty, w sposób określony w ust.1, oceny
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, z danego przedmiotu, z którego
przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego
dotyczy zwolnienie.

max 100
punktów

max 40
punktów

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia
do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty, ocenę
wyższą z języka obcego nowożytnego oraz wyższą ocenę z
jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów o
których mowa w art.44 ust.3 pkt 4 ustawy o systemie
oświaty (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia)

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ
KANDYDATA 200 PUNKTÓW
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3.Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty
Na podstawie Zarządzenia Nr 110.1.12.2020 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego
2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 20202021 w
województwie wielkopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej. Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) i rozporządzenia 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. z 2019 r. poz.
1737), zarządzam, co następuje: § 1 Ustala się wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i
sportowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz organizowanych
przez inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie wielkopolskim, które
mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły, jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na
świadectwie ukończenia szkoły, a także określa się miejsca uznane za wysokie w tych zawodach,
w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia
I.

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla
uczniów szkół podstawowych.

II.

Olimpiady przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
organizowane z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty,
których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx.ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1457), są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu:

Przedmiot
Matematyka

Nazwa olimpiady
Olimpiada Matematyczna Juniorów

Język polski
Język angielski

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
dla szkół podstawowych
Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów

Historia

Olimpiada Historyczna Juniorów

Informatyka

Olimpiada Informatyczna Juniorów

Organizator
Stowarzyszenie na Rzecz
Edukacji Matematycznej w
Warszawie
Instytut Badań Literackich
PAN
Wyższa Szkoła Języków
Obcych im. Samuela
Bogumiła Lindego w Poznaniu
Polskie Towarzystwo
Historyczne
Fundacja Rozwoju
Informatyki

4.Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów
7

szkół podstawowych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020
I. Terminarz jest ostateczny, nie przewiduje się dodatkowych terminów.
II. Należy uwzględnić terminarz w planowaniu udziału w innych przedsięwzięciach.

Lp.

Termin przeprowadzenia poszczególnych
stopni

Nazwa konkursu

szkolny

rejonowy

wojewódzki

1.

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

23.10.2019

10.12.2019

28.03.2020

godz. 14:00

godz. 14:00

godz. 10:00

2.

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

31.10.2019

17.01.2020

13.03.2020

godz. 14:00

godz. 14:00

godz. 14:00

3.

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

4.

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

5.

5.11.2019

9.01.2020

21.02.2020

godz. 14:00

godz. 14:00

godz. 14:00

4.11.2019

6.12.2019

6.03.2020

godz. 14:00

godz. 14:00

godz. 14:00

Wojewódzki Konkurs Historyczny

15.11.2019

10.01.2020

14.03.2020

godz. 14:00

godz. 14:00

godz. 10:00

6.

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

22.10.2019

26.11.2019

29.02.2020

godz. 14:00

godz. 14:00

godz.10:00

7.

Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego

8.11.2019

12.12.2019

28.02.2020

godz. 14:00

godz. 14:00

godz. 10:00

8.

Wojewódzki Konkurs Języka
Hiszpańskiego

30.10.2019

3.12.2019

23.03.2020

godz. 14:00

godz. 14:00

godz. 10:00

9.

Wojewódzki Konkurs Języka
Niemieckiego

18.11.2019

13.01.2020

21.03.2020

godz. 14:00

godz. 14:00

godz. 10:00

10.

Wojewódzki Konkurs Język Polskiego

29.10.2019

4.12.2019

22.02.2020

godz. 14:00

godz. 14:00

godz. 10:00

11.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

28.10.2019

29.11.2019

7.03.2020

godz. 14:00

godz. 14:00

godz. 10:00

III. Konkursy wiedzy i artystyczne:
L.p. Nazwa konkursu
41. Międzynarodowy Dziecięcy
1
Festiwal Piosenki i Tańca
Międzynarodowy Konkurs
2
Matematyczny „Matematyka bez
Granic”
3

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu

Organizator
Koniński Dom Kultury

Zasięg działania
międzynarodowy

Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców
Wielkopolskich w
Tarnowie Podgórnym
Główny Inspektorat

międzynarodowy

8

krajowy

życia „Trzymaj formę”

4

5
6
7

8
9

10

11
12
13

14

15

VII Ogólnopolski Konkurs
Piosenki Żydowskiej im.
Leopolda Kozłowskiego
Kleinmana „Piosenka może czas
pokonać”
Ogólnopolski Turniej
Bezpieczeństwa w Ruchu
Turniej Formacji Tanecznych
Mosina 2020
XIX Ogólnopolski Konkurs
Arsenał Pamięci XXIX Liceum
Ogólnokształcące w Łodzi,
Chorągiew Łódzka ZHP,
Pix Programming Challange PL
. Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski „Kto Ty jesteś
człowieku” Samorządowa
Konkurs z technologii
informacyjno-komunikacyjnych
dla uczniów szkół podstawowych
„Avatarek”
Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Polskiej „Śremska Nuta”
Ogólnopolski Konkurs „Sokrates”
Ogólnopolskie Mistrzostwa w
Tańcu Nowoczesnym
Mark’n’Move Poznań/Luboń
Ogólnopolski Turniej w Tańcu
Nowoczesnym Let’s Dance
Oborniki Wlkp.
XVII Ogólnopolski Przegląd
Twórczości Teatralnej MASKA
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Ogólnopolski Konkurs Języka
Niemieckiego „Lust auf Lesen?”

17

XXVI sesja Sejmu Dzieci i
Młodzieży
Międzyszkolny Konkurs
Matematyczny dla uczniów klas 8
Miasta Poznania i okolic
Konkurs Wiedzy o Powstaniu
Wielkopolskim „Tobie Polsko ta
kropla krwi wrzącej…”
XXXV Wojewódzki Konkurs

18

19

20

Sanitarny/Polska Federacja
Producentów Żywności
Związek Pracodawców
Zespół Szkół
Ekonomicznych im.
Stanisława Staszica w
Poznaniu

krajowy

Drogowym Polski Związek krajowy
Motorowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji krajowy
w Mosinie
Instytut Pamięci
krajowy
Narodowej Oddział w
Łodzi
PixBlocks sp. z o.o.
Szkoła Podstawowa im.
Polskich Noblistów w
Nowym Folwarku
Zespół Szkół im. Jadwigi i
Władysława Zamoyskich
w Rokietnicy

krajowy
krajowy

Śremski Ośrodek Kultury

krajowy

B. J. Creative Training
Fundacja Dzieci Tańca

krajowy
krajowy

Fundacja Dzieci Tańca

krajowy

Samorządowa Szkoła
Podstawowa im. Polskich
Noblistów w Nowym
Folwarku
Polskie Stowarzyszenie
Nauczycieli Języka
Niemieckiego
Kancelaria Sejmu RP

krajowy

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Stanisława Staszica w
Poznaniu
Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu

wojewódzki

Młodzieżowy Dom

wojewódzki

9

krajowy

krajowy

krajowy

wojewódzki

21

Recytatorski dla Uczniów Szkół
Podstawowych
Międzyszkolny Konkurs
Geograficzny „Obieżyświat”

22

VIII Wielkopolski Konkurs
Historyczny „Marszałek Józef
Piłsudski”

23

Wielkopolski Festiwal Tańca
„Tańczące Trzewiczki”
Konkurs matematycznoinformatyczny Koala

24

25

26
27

Konkurs Międzyszkolny
„Ekonomiczny klucz do
przyszłości”
Akademia Uczniowska
Konkurs Przyrodniczy „Science –
lubię to!”

28

Matematyka bez pamiętnika

29

Konkurs Przyrodniczy dla
Uczniów Szkół Podstawowych
„Mieszkańcy naszych lasów”
XXXIX Wojewódzki Turniej
Białych Piór im. Ewy
Gajowieckiej
XIX Międzyszkolny Konkurs
Ortograficzny Szkół
Podstawowych Miasta Poznania
pod Patronatem Prezydenta
Miasta
X Powiatowy Konkurs Języka
Angielskiego dla Klas Siódmych i
Ósmych Szkół Podstawowych
Południowej Wielkopolski

30

31

32

Kultury nr 2 w Poznaniu
Poznańskie
Stowarzyszenie
Oświatowe, Pracownia
Dydaktyki Geografii i
Edukacji Ekologicznej
Wydziału Nauk
Geograficznych i
Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza
Wielkopolski Związek
Oficerów Rezerwy RP im.
Marszałka Józefa
Piłsudskiego
Centrum Kultury i Sztuki
w Koninie
V Liceum
Ogólnokształcące im.
Klaudyny Potockiej w
Poznaniu
Społeczna Szkoła
Podstawowa nr 3 Dębinka
w Poznaniu
Wydział Chemii UAM
Szkoła Podstawowa im.
Kazimierza Nowaka w
Dąbrówce
Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 9,
Wydział Studiów
Edukacyjnych UAM
Polskie Towarzystwo
Ochrony Przyrody
„Salamandra”
Młodzieżowy Dom
Kultury nr 1 w Poznaniu

wojewódzki

Szkoła Podstawowa nr 18
w Poznaniu

powiatowy

Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Kaliszu we
współpracy ze Szkołą
Podstawową nr 18 im.
Janusza Kusocińskiego w
Kaliszu

powiatowy
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wojewódzki

wojewódzki
wojewódzki

wojewódzki
wojewódzki
wojewódzki
wojewódzki

wojewódzki
wojewódzki

Zawody sportowe:
1. Organizowane przez polskie związki sportowe i jednostki samorządu terytorialnego:
- Wojewódzkie i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
- Mistrzostwa Polski Młodzików,
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
- Mistrzostwa Polski Juniorów.
2. Organizowane przez Szkolny Związek Sportowy - Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
3. Organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe:
- Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata,
- Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy.
4. Zawody sportowe wymienione w pkt. 1-3 (ustalone na podstawie wykazu dyscyplin
sportowych objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej,
opracowanego przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu oraz Regulaminu
Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej) odnoszące się do następujących dyscyplin
sportu: aerobic, akrobatyka sportowa, badminton, baseball, biathlon zimowy, biathlon letni,
bilard, boks, biegi przełajowe, biegi na orientację, brydż sportowy, curling, futsal (halowa
piłka nożna), gimnastyka (artystyczna, sportowa, trampolina), golf, hokej na lodzie, hokej na
trawie, jeździectwo (skoki, ujeżdżanie WKKW), judo, ju-jitsu, kajakarstwo klasyczne, kajakikajak
polo, kajakarstwo-slalom, karate fudokan, karate kyokushin, karate tradycyjne, karate
WKF, kickboxing, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, koszykówka
klasyczna, koszykówka 3x3, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe,
łyżwiarstwo szybkie (long track), łyżwiarstwo szybkie (short track), narciarstwo alpejskie,
narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, KN - kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny,
piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, pływanie,
pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, rowerowa jazda na orientację, rugby,
saneczkarstwo (sporty saneczkowe), skoki do wody, snowboard, sport motorowy (karting),
strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, taekwondo ITF, taekwondo olimpijskie,
tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby (100 polowe), wioślarstwo, wrotkarstwo,
wspinaczka sportowa, zapasy, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.
V. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:
- międzynarodowym (miejsca 1 - 8),
- krajowym (miejsca 1 - 6),
- wojewódzkim (miejsca 1 - 3),
- powiatowym (miejsca 1 - 3).
VI. Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu:
- międzynarodowym,
- krajowym,
- wojewódzkim,
- powiatowym.
to miejsca nagrodzone tytułem laureata lub finalisty.
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VII. Uczniowie, którzy w poprzednich latach szkolnych uzyskali prawo otrzymania
punktów w procesie rekrutacji za zajęcie odpowiedniego miejsca lub uzyskanie tytułu
laureata lub finalisty w konkursach interdyscyplinarnych i tematycznych
nieuwzględnionych w niniejszym załączniku do zarządzenia, ale wymienionych
w załącznikach do zarządzeń Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z lat poprzednich,
zachowują swoje uprawnienia pod warunkiem wpisania ich na świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na etapie pierwszym na II etapie przyjmuje
się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na etapie drugim lub gdy szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami na III etapie 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
6. Postępowanie rekrutacyjne do ZSR CKP w Kaczkach Średnich przeprowadza komisja
rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o
przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste
kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
7.Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół ponadpodstawowych
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub na semestr pierwszy szkoły
ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe składają zaświadczenie lekarskie
zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.
Szkolna komisja rekrutacyjna 19 sierpnia 2020r. podaje do publicznej wiadomości listę
kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły zawierającą
imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
Szkolna komisja rekrutacyjna 19 sierpnia 2020r. podaje do publicznej wiadomości listę
kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły zawierającą imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
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Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności przyjmowani są: laureaci i
finaliści ogólnopolskich konkursów przedmiotowych.

Podstawa prawna:
 Art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.
poz.1148, z późn. zm.)
 Rozporządzenia 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
na podstawie § 11b ust. 2 (Dz. U. Poz. 493 z późn. Zm.)
 Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.05.2020r. nr 110.1.19.2020
 Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.12.2020 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26
lutego 2020r. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na
rok szkolny 2020/2021.
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