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Regulamin rekrutacji 

do XXXIX Liceum Ogólnokształcącego 

Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu  

na rok szkolny 2022/2023 
 

I. INFORMACJE WSTĘPNE 

1. XXXIX Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej nie bierze udziału 

w elektronicznej rekrutacji uczniów i nie jest szkołą dodatkowego wyboru.  

 

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. 

 

3. W roku szkolnym 2022/2023 planowane jest otwarcie dwóch oddziałów 

koedukacyjnych: 

 

 KLASA JĘZYKOWA (1a): 

 

Profil 1 HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWY z rozszerzonym językiem angielskim  

Przedmioty rozszerzone: język polski,  historia, język angielski; 

Przedmioty dodatkowe: historia sztuki w kształceniu humanistycznym. 

 

Profil 2 TURYSTYCZNO-JĘZYKOWY z rozszerzonym językiem angielskim  

Przedmioty rozszerzone: język polski, geografia, język angielski; 

Przedmioty dodatkowe: Travel English. 

 

 KLASA MEDYCZNO-JĘZYKOWA (1b) z rozszerzonym językiem angielskim. 

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski; 

Przedmioty dodatkowe: Medical English. 

 

4. We wszystkich klasach obowiązkowym językiem obcym jest język angielski, który 

realizowany jest na poziomie rozszerzonym.  

Drugim obowiązkowym językiem obcym może być j. francuski, j. hiszpański,  

j. niemiecki, j. włoski.  

5. Oddział i grupa językowa zostaną utworzone, jeśli zbierze się co najmniej 10 uczniów. 

 

 

 

 

 



Strona 2 z 6 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składa następujące dokumenty: 

a) kartę kandydata, która zastępuje wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania na stronie 

internetowej szkoły); 

b) dwa wydrukowane i podpisane zdjęcia legitymacyjne oraz zdjęcie legitymacyjne na 

nośniku; 

c) wykaz obejmujący ocenę z religii i zachowania uzyskanych przez kandydata na koniec 

pierwszego półrocza klasy ósmej; 

d) inne dokumenty uprawniające do skorzystania z preferencji w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

2. 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. 

3. 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) może 

odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wiadomości zostaną przesłane na 

adresy e-mailowe podane w Karcie Kandydata. 

4. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona jeżeli po zakończeniu 

rekrutacji zasadniczej szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. 

Zasady i tryb rekrutacji uzupełniającej są jednakowe z rekrutacją zasadniczą. 

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w terminach ogłoszonych przez 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

  

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI 

1. W procesie rekrutacyjnym oceny z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów 

odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu 

zewnętrznego, podanego w %, są przeliczane na punkty (tabela pkt. 8). 

2. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się uczniowie, którzy w pierwszym półroczu klasy 

ósmej uzyskali minimum dobre zachowanie i minimum dobrą ocenę z religii. 

3. Jednym z etapów rekrutacji jest rozmowa informacyjna na temat funkcjonowania 

szkoły. Rozmowę prowadzi dyrektor lub wskazany przez niego pedagog. Nie jest ona 

punktowana. Na rozmowę należy umówić się przez sekretariat szkoły. 

4. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych przyjmowani są do szkoły 

zgodnie z art.132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe. 
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5. Organ prowadzący szkołę zastrzega sobie prawo dysponowania liczbą do 6 miejsc 

w danym roku szkolnym. 

6. W naborze prowadzonym na miejsca z puli organu prowadzącego w przypadku 

absolwentów Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu 

bierze się pod uwagę dotychczasową postawę oraz zaangażowanie kandydata w życie 

szkoły. 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na kolejnych etapach rekrutacji 

mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Oświatowe art.134 ust. 3 i 4. 

8. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania punktów: 

 

PRZEDMIOTY/OSIĄGNIĘCIA 

PRZELICZANE NA PUNKTY 
ZASADA PRZELICZANIA LICZBA PUNKTÓW 

wyniki egzaminu 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) 

  

maksymalnie 100 pkt. 

określona liczbowo na świadectwie 

ukończenia szkoły ocena z  

j. polskiego, matematyki, 

obowiązkowego j. obcego 

 

ocena celująca – 18 pkt.;  

bardzo dobra – 17 pkt.;  

dobra – 14 pkt.;  

dostateczna – 8 pkt.; 

dopuszczająca – 2 pkt. 

maksymalnie 54 pkt. 

określona liczbowo na świadectwie 

ukończenia szkoły ocena z 

przedmiotu do klasy profilowej:  

- klasa humanistyczno-językowa: 

historia;   

- klasa turystyczno-językowa: 

geografia; 

- klasa medyczno-językowa: 

biologia 

ocena celująca – 18 pkt.;  

bardzo dobra – 17 pkt.;  

dobra – 14 pkt.;  

dostateczna – 8 pkt.; 

dopuszczająca – 2 pkt. 

maksymalnie 18 pkt. 

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 7 pkt. 

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE  

UKOŃCZENIA SZKOŁY 

 
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim, 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

maksymalnie 18 pkt. 
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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, przeprowadzanym 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, przeprowadzanym 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.  

 

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).  

 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 
(wymienione na świadectwie ukończenia szkoły). 

3 pkt. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata:  

200 punktów  
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IV. TERMINARZ REKRUTACJI 

DATA WYDARZENIE UWAGI 

od 16.05.2022 r.  

do 20.06.2022r. 

do godz. 15:00 

 

złożenie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej wraz z 

dokumentami poprzez 

- przesłanie skanów/zdjęć na adres: 

sekretariat.zsu.poznan@gmail.com 

lub 

- osobiste złożenie w szkole w 

godzinach pracy sekretariatu 

(61 852 89 48) 

 

indywidualne spotkania 

informacyjne kandydata i rodziców 

z dyrekcją szkoły  

(spotkanie umawiane jest za 

pośrednictwem sekretariatu szkoły) 

- karta kandydata; 

- 2 podpisane i wydrukowane 

zdjęcia legitymacyjne oraz 

zdjęcie na nośniku; 

- wykaz ocen z półrocza klasy 

VIII (religia i zachowanie); 

- oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów 

rekrutacji; 

- inne dokumenty uprawniające 

do skorzystania z preferencji 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

od 24.06.2022 r.  

do 12.07.2022 r. 

do godz. 15:00 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej 

o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i o zaświadczenie o 

wyniku egzaminu ósmoklasisty 

 

do 14.07.2022 r. 

weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej 

i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczanych 

w oświadczeniach, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności 

związanych z ustaleniem tych 

okoliczności 

 

18.07.2022 r.  

godz. 12:00 

 

podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

Poinformowanie za 

pośrednictwem poczty 

elektronicznej 

od 18.07.2022 r. 

do 22.07.2022 r. 

do godz. 15:00 

 

potwierdzenie woli przyjęcia w 

postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i 

oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu zewnętrznego, 

o ile nie zostały one złożone w 

- dostarczenie karty zdrowia; 

- podanie wymiarów stroju 

szkolnego; 

- dostarczenie zgody 

podpisanej przez rodziców 

/opiekunów prawnych/ na: 

mailto:sekretariat.zsu.poznan@gmail.com
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uzupełnieniu wniosku o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej 

zbieranie i przetwarzanie 

danych osobowych oraz 

przetwarzanie wizerunku 

w XXXIX LO 

25.07.2022 r. 

godz. 12:00 

podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 

Poinformowanie za 

pośrednictwem poczty 

elektronicznej 

02.08.2022 r. 

poinformowanie przez dyrektora 

szkoły ponadpodstawowej kuratora 

oświaty o liczbie wolnych miejsc 

w szkole 

 

do 05.08.2022 r. 

wystąpienie do komisji 

rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

 

do 3 dni od dnia 

wystąpienia 

o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

sporządzenie przez komisję 

rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

 

do 3 dni od dnia 

otrzymania 

uzasadniania odmowy 

przyjęcia 

wniesienie do dyrektora szkoły 

odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej 

 

do 3 dni od dnia 

złożenia odwołania 

do dyrektora szkoły 

dyrektor szkoły rozpatruje 

odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej 

 

 

 

 


