
 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI 

kandydatów do klas pierwszych 

XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Wł. Andersa w Poznaniu, ul. Rybaki 17 

Rok szkolny 2022/2023 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe- art. 154 ust 1 pkt. 2 oraz art.161 ust 2 (Dz. U. 

z 2021. poz. 1082). 

• Rozporządzenie 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. poz. 1737) 

• Rozporządzenie 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 późn. zmianami) 

• Zarządzenie Nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022  

 

1. Zgłoszenia kandydatów do klas pierwszych XXI Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa 

przyjmowane są według następującego harmonogramu: 

Rodzaj czynności Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do  

XXI Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa wraz  

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. Wniosek musi być podpisany przez co najmniej 

jednego rodzica/prawnego opiekuna. 

od 16.05. – 

20.06.2022,  

do godziny 15:00 

od 03.08. – 

05.08.2022 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do XXI Liceum 

Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa o następujące 

dokumenty:  

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

• zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, 

od 24.06. – 

12.07.2022,  

do godziny 15:00 

nie dotyczy 



 

• kserokopie lub oryginały dyplomów poświadczających udział  
w olimpiadach i konkursach (laureat lub finalista 
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad-
wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami prawa 
oświatowego, o ile kandydat spełnia wymagania ogólne 
niezbędne do przyjęcia do danej szkoły), 

• trzy aktualne zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem, 

• karta zdrowia. 
W tym samym czasie możliwa jest zmiana przez kandydata 

wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół, do których 

kandyduje. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

XXI Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa oraz 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczanych w oświadczeniach. 

do 12.07.2022 05.08.2022 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

XXI Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa  

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta 

(burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach. 

do 19.07.2022 12.08.2022 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych do XXI Liceum 

Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa oraz kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

20.07.2022 

godz. 10.00 

16.08.2022 

godz. 10.00 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w XXI Liceum 

Ogólnokształcącym im. gen. Wł. Andersa w postaci przedłożenia: 

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  
o przyjęcie do szkoły. 

 

od 20.07. – 

01.08.2022,  

do godziny 15:00  

 

od 16.08. – 

25.08.2022,  

do godziny 15:00  

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych do XXI Liceum Ogólnokształcącego  

im. gen. Wł. Andersa oraz kandydatów nieprzyjętych. 

02.08.2022,  

do godziny 13:00 

26.08.2022 

do godziny 13.00 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 

do 05.08.2022  do 29.08.2022 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 



 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia wystąpienia  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia wystąpienia  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

 

2. O przyjęciu do klasy pierwszej XXI Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa decyduje liczba 

punktów uzyskanych w wyniku przeliczenia ocen oraz innych osiągnięć kandydata odnotowanych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego. 

3. Przeliczanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym odbywa się według następujących kryteriów: 

Kryterium  Maksymalna 
liczba punktów 

Punkty za świadectwo – oceny wyrażone w stopniach przeliczane są 
następująco: 

• celujący – 18 pkt 

• bardzo dobry – 17 pkt 

• dobry – 14 pkt 

• dostateczny – 8 pkt 

• dopuszczający – 2 pkt 

100 pkt 

Ocena z języka polskiego 18 pkt 

Ocena z matematyki 18 pkt 

Ocena z I przedmiotu punktowanego w poszczególnych klasach: 

• klasa 1AL1 – architektura i design – geografia 

• klasa 1AL2 – architektura i design z elementami nauczania outdoorowego-
geografia 

• klasa 1BL – projektowanie gier komputerowych z elementami psychologii – 
wiedza o społeczeństwie 

18 pkt 

Ocena z II przedmiotu punktowanego w poszczególnych klasach: 

• klasa 1AL1 – architektura i design – język obcy 

• klasa 1AL2 – architektura i design z elementami nauczania outdoorowego – 
język obcy 

• klasa 1BL – projektowanie gier komputerowych z elementami psychologii – 
język obcy 

18 pkt 

Szczególne osiągnięcia 18 pkt 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt 

Aktywność społeczna 3 pkt 

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt 

Wynik z języka polskiego – mnożony x 0,35 35 pkt 



 

Wynik z matematyki – mnożony x 0,35 35 pkt 

Wynik z języka obcego nowożytnego – mnożony x 0,3 30 pkt 

 

4. W przypadku wolnych miejsc w klasach pierwszych XXI Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. 

Andersa po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przeprowadzone zostanie postepowanie 

uzupełniające zgodnie z terminarzem zawartym w tabeli w punkcie 1. 

5. W związku z zagrożeniem epidemicznym wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, 

zgodnie z przepisami § 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 późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Przepisy § 11bab ww. rozporządzenia 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) 

podanych do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. 

 


