
08.05.2021

1

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych  

na rok szkolny 2021/22

Wydział Oświaty, II Oddział Organizacji Szkół i Placówek 

Oświatowych

Nabór na rok 2021/22

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

będzie prowadzona 

wspólnie z Powiatem Poznańskim 

w systemie elektronicznym Nabór 2021  
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Nabór na rok 2021/22

Kandydat ma możliwość wyboru

nie więcej niż 6 szkół

i dowolną liczbę oddziałów w tych szkołach 

Nabór na rok 2021/22

Ze względu na stan epidemiczny wnioski 

rekrutacyjne oraz dokumenty można składać:

• Elektronicznie przez SYSTEM NABÓR

• Listem poleconym

• Dostarczając do skrzynki podawczej w szkole 

pierwszego wyboru
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Nabór na rok 2021/22: 

oddziały dwujęzyczne

Kandydacie jeśli wybrałeś 

szkołę ponadpodstawową dwujęzyczną, oddział dwujęzyczny, oddział międzynarodowy lub 

oddział wstępny w szkole ponadpodstawowej lub szkołę 

i oddziały prowadzące szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

PAMIĘTAJ

aby złożyć podanie o przyjęcie wraz z dokumentami (podpisanymi przez co najmniej jednego 

rodzica/opiekuna prawnego) w terminie 

od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00

W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 wszystkie licea ogólnokształcące i technika 

prowadzone przez Miasto Poznań oraz Liceum Dwujęzyczne w Luboniu ustaliły

JEDEN WSPÓLNY termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 

2021/2022

1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej 

jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, 

oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, 
oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, 

oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji
oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe 

w szkołach ponadpodstawowych  

Od 17 do 31 maja do godz. 15.00

2. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z

dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem

szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów 
przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych 

predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe 

Od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15.00

3. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie 

od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. 
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Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 

2021/2022

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie

o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata 
wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje 

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. 

do godz. 15.00

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 

2021/2022

5. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły 

terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych lub prób sprawności 

w terminie do 14 maja 2021 r. 

6.Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, 

sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych

(klasy wstępne)

od 1 czerwca 2021 do 14 czerwca 2021

II termin. do 8 lipca 2021 r.  

7. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych prób sprawności fizycznej, 

sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne) 

I termin do 17 czerwca 2021 r.; 

II termin do 9 lipca 2021 r.; 
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Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 

2021/2022

8. 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  do 14 lipca 2021 r. 

9.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 okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta)

wskazanych w oświadczeniach do 21 lipca 2021 r. 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 

2021/2022

10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

22 lipca 2021 r. 

11.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, 

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**

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 

12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 
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Proszę pamiętać, że terminy rekrutacji zostały 
określone przez Ministra Edukacji i Nauki, 

przestrzeganie ich jest obowiązkiem każdego 
kandydata.

Rekrutacja uzupełniającą na rok szkolny 

2021/22 rozpocznie się 3 sierpnia 2021r. 

Nowości w ofercie edukacyjnej szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21

Życzymy wszystkim Kandydatom trafnego wyboru 

szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku wątpliwości dotyczących rekrutacji 

dodatkowe informacje można uzyskać  w Wydziale 

Oświaty oraz na stronie Nabór PCSS Poznań  w 

zakładce Dokumenty.
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