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START REKRUTACJl DO SZrÓr PONADPODSTAWOWYCH
stoń skłodonio wniosków

Wydonie przez szkołę prowodzqcq ksztołcenie zowodowe
skierowonio no bodonio lekorskie

Egzomin Ósmoklosisty

jęzvk polski
motemotyko
język obcy nowożytny

Koniec skłodonio wniosków do klos dwujęzycznych,
międzynorodowych, sporfowych i wojskowych

Sprowdzio ny ko m pete n cji językowyc h, predyspozycj i językowyc h,
pró by sprown o ści fizy cznej

koniec skłodonio wniosków
Wyniki sprowdzio nów ko m pete n cji językowyc h, pre dyspozycji
językowych, prób sprowności fizycznej

Koniec roku szkolnego
stoń dostorczonio dokumentów. skłodnio wniosków i nonoszenio
w nich zmion

Wyniki Egzominu Ósmoklosisty
ogłoszenie wynikow no wyniki.edu.pl
wydonie zoświodczeń

koniec doslorczonio dokumenlów, skłodonio wniosków i

nonoszenio w nich zmion

Ogłoszenie kondydotów zqkwolifikowonych i
niezokwolifikowonych
Stort potwierdzenio woli pzyjęcio

Koniec potwierdzenio woIi przyjęcio

Ogłoszenie listy kondydołów przyjętych i nieprzyjętych

opu blikowo nie przez wiel kopolskie go kurotoro oświoty inf orm ocji
o liczbie wolnych miejsc

t ó.05.
-25.07.

24.o5.
25.05.
26.05.

31.05.
do 15:00

1_14.0ó.

2a.06.
do 15:00

1.o7.
8.o7.

12.07.
do 15:00

20.07.
do l0:00

1.08.
do l5:00

2.08.

2-3.08.



Liceum plostvczne im. p. potworowskieqo

poznońsko ooólnoksztołcoco szkoło Muzvczno llstopnio im. M. korłowiczo

oaólnoksztołcoco szkoło Muzvczno ll stopnio im. J. koliszewskiei

Li."u. oqólnokrrioł.o." Siórt, Urr.uIonuk Unii Rru.rki"j

Liceum ZoromodzeniO Sióstr Zmortwychwsionio Pońskiego im. Motki J. Borzeckiej

Liceum kotolickieoo stoworzvszenio wvchowowców im. bł. Notolii Tułclsiewicz

Publiczne Solezjońskie Liceum OooInoksztołcoce

Publicrne Liceu. Oqólnoksrtołcoce i.. R. Strrołkowskieoo

prvwoine Liceum kossoko

Liceum do vinci

lnternoiionol schoo| of poznoń llsop)

Publiczne Koiolickie Liceum im. J. Powło ll

I Liceum EKOS Sworzedz

szkoło olMeqo - Liceum oqólnoksztołcoce

Technikum TEB

Ni.oubli..n" Li."u. Ooólnokrrtoł.o.u,, Ot*ort" dr*i''

Prywotne Liceum Ogólnoksztołcqce MlESZKO

Li."u. oqo|nokrrtoł.o.u Wu.rr.j Srkoły Hondlu i Urłuo

Akodemickie Liceum ooolnoksztołcqce im. królo Dowido w poznoniu

lv prvwotne Liceum ogólnoksztołcoce im. Auqustvno Aureliuszo
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REKRUTACJA Do tlcEÓW oGÓLNoKszTAŁcĄcYcH, TECHNIKÓW oRAz BRANzoWYcH szKóŁ l sToPNlA -

ZASADY PRZELICZANlA PUNKTÓW DLA ABSOIWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
(o bowiązują w latach sz ko l nych 2079 / 2020-202t / 2022) l

LAUREAC| lub FlNALlŚCl olimpiad przedmiotowych lub LAUREACI konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności - Ustawa z dnia 14 grudnia 201,6 r. - Przepisy wprowadzające ustawę -
Prawo oświatowe Dz. U. z2Ot7 r. poz.60.

1 Dokument przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2O16 r. Pnepisy wprowadzajqce ustowę - Piawo oświatowe oraz Rozporzqdzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 16 marco 2017 r. w sprawie przeprowodzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniojqcego do publicznych
przedszkoli; szkół i placówek.
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ocENlANE KRYTERlUM PUNKTACJA ŁĄczNlE

WPls NA śwlnoecrwlr

OCENY ZPRZEDM\OTÓW

Język polski

Ocena:
,/ celująca - 18 punktów
ł bardzo dobra - 17 punktów
,/ dobra - 14 punktów
,/ dostateczna -8 punktów
,/ dopuszczająca-2punkty
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Matematyka

Pierwszy punktowany przedmiot

ustalony przez dyrektora szkoły

Drugi punktowany przedmiot

ustalony przez dyrektora szkoły

W przypadku klas dwujęzycznych będzie to ocena z języka obcego nowożytnego
(uwzględnia się ocenę wyższq)

DODATKOWA AKTYWNOŚĆ LUB OSłĄGNIĘCIA KANDYDATA

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 punktów o3d,o
xjoc
-o

Angażowanie się w aktywność spoleczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.

3 punkty

aJzYsKANlE TWUŁU LAIJREATA, FlNALlsTY, WYsoKlcH MtEJsc W zAWoDAcH
W t E DZY, ARTY STYCZNYCH, S PO RTOWY CH

Szczegółowe informacje dotyczące zawodów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym zawarte są w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
zdnia27 lutego 2019 r. oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
'J-6 marca 2O17 r,

1 - 18 punktów
co3d.o
xJ6c
lo

WYNlKl EGZAMlNU Ósnnoxnstsry

J. POLSK! |tOO%= 35 pkt.)

MATEMATYKA (LOO%= 35 pkt.)

J. oBcY NoWoŻYTNY (loo%= 30 pkt.)

do 35 punktów

do 35 punktów

do 30 punktów
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MAK§YMAINA tlczBA PUNKTóW MOŻLIWYCH Do UZY§KANIA PRZEZ KANDYDATA 2oo



ZAW§BY W TE§L|NIKUM t5 lat nauki]

o ferta szŁół po nad p odstawowyc lr f u n kc.j o n ujących

na terenie aglorneracji poznańskiei na rok szkolny ?O22/23

Technik agrobiznesu

Technik analityk

Tech ni k arch itektu ry krajobrazu

Technik automatyk

Technik awionik

Technik budownictwa

Technik budowy drog

Technik cerarnik

Technik ekonomista

Tech nik eksploatacji portow

iterminali

Tech n i k elektroenergetyk

transportu szynowego

Technik elektronik

Technik elektryk

Technik energetyk

Technik fotografii i multimediow

Technik geodeta

Technik geolog

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik handlowiec

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik inzynierii sanitarnej

Tech ni k inzynierii środowiska

imelioracji

Technik logistyk

Technik lotn iskowych słuzb

operacyjnych

Technik nnechanik

Tech n i k mecha nik lotniczy

Tech ni k mechanizacji rol n ictwa

iagrotronIki

Technik mechatronik

Technik optyk

Tech n i k organizacji tu rystyki

Tech n i k pojazdow sa mochodowych

Tech nik proce§ovv drukowan ia

Technik prograrnista

Technik przemysłu mody

Tech n i k przetwórstwa m lecza rskiego

Technik rachunkowości

cdzdm"pl



Technik reklarny

Technik renowacji elementów

architektury

Technik robotyk

Technik tech nologii zywności

Tech n i k teleinformatyk

Tech nik u rządzeń dźwigowych

Technik urządzeń i systemów

energetyki od nawia l nej

Tech n i k usłu g fryzjerskich

Technik weterynarii

Technik zywienia i usług

gastronomicznych

Technik robót wykończe niowych

w budownictwie

Technik spedytor

Technik stylista

Technik technologii d rewna

*Sadr*.pl

il3oł,riedz się więcej a wybrałrych zawodach:
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ZA\d§§Y W §RĄNZ§\Ąit-3 §UK*L[
I STOPNlA [3 iaLa nauki]

oferta szkół ponadpodstawowych funkcjonujących

na terenie aglomeracji poznańskiej na rok szkoln y 2O22/23

Automatyk

tsetoniarz - zbrojarz

3lacharz

Blacharz samochodowy

Cieśla

cukiernik

Dekarz

Drukarz fleksagraficzny

Drukarz <rffsetowy

Ilektromechanik

Il ektromecha n i k pojazdow

samochodowych

Elektronik

Llektryk

Fotograf

Fryzjer

Garbarz skór

Kaletnik

Ke iner

kierowca mechanik

kominiarz

Kowal

Krawiec

Kucharz

Lakiernik samochodowy

Magazynier - logistyk

Mechanik motocyklowy

l\4echanik pojazdów

samochodowych

Mechanik precyzyjny

Mechanik - monter maszyn

i urządzeń

Mechanik - operator maszyn

do produkcji drzewnej

Mechanik - operator pojazdów

i maszyn rolniczych

Mechatronik

Monter izolacji budowlanych

Monter izolacji przemysłowych

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter stolarki budowlanej

Monter systemów ru rociągowych

*dadax.pl



Monter zabudowy i robot

wykończen iowych w budown ictwie

Murarz - tynkarz

Operator u rządzeń przemysłu

clremicznego

Optyk - mechanik

Piekarz

Fracown ik obsługi hotelowej

Stolarz

ślusarz

Tapicer

Wiertacz

zdobnik ceramiki

Zdun

Ogrodnik

Operator maszyn i urządzeń

Operator maszyn i urządzeń

odlewniczych

do przetwórstwa tworzyw sztucznych Rolnik

5przedawca

Ope rator maszyn i urządzeń

przemysłu meta l u rg icznego

Operator maszyn i urządzeń

p rze rnysłu § pozywczeE o

fi perator obra bia rek skrawających

Operator procesów introNigatorskich Z*garmistrz

Złotnik - jubiler

ededm.pl


