
 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni 

na rok szkolny 2022/2023 

 
 

§ 1 

Podstawa prawna 

 

1. Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni na rok  

szkolny 2022/2023 prowadzona jest w oparciu o: 

a) Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm) – rozdział 6 

(art. 130-164) 

b) 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. z 2019 r. poz. 1737); 

c) 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. z 2020 r. poz. 493, z późń. zm.) – § 11bab 

d) Zarządzenie nr 110.1.10.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wykazu 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i inne 

podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, w roku szkolnym 2021/2022 

 

§ 2 

Informacje ogólne 

 

1. Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni prowadzona jest w 

systemie elektronicznym – www.nabor.pcss.pl/wrzesnia 

http://www.nabor.pcss.pl/wrzesnia


2. W roku szkolnym 2022/2023 planowane jest utworzenie następujących oddziałów: 

 
oddział  

 

  
przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym  

A 
 

język polski, historia, język angielski 

B 
 

język polski, biologia, język angielski 
 

C 
 

biologia, chemia 

D 
 

matematyka, geografia, język angielski 
 

E język angielski – poziom dwujęzyczny, geografia, wiedza o społeczeństwie 
 

F biologia, chemia, język angielski 
 

G 
 

matematyka, chemia, język angielski 

 

3. Szczegółowe informacje dotyczące nauki języków obcych – nauczanie języków obcych odbywa się w grupach 

o różnym stopniu zaawansowania; kandydaci mają możliwość wyboru języka (spośród: angielskiego, 

francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego) i poziomu zaawansowania: 

- poziom III.1.P – dla kontynuujących naukę, kształcenie w zakresie podstawowym 

- poziom III.1.R – dla kontynuujących naukę, kształcenie w zakresie rozszerzonym 

- poziom III.DJ – dla kontynuujących naukę, kształcenie na poziomie dwujęzycznym 

- poziom III.2.0 – drugi język obcy dla początkujących 

- poziom III.2 – drugi język obcy dla kontynuujących naukę 

O utworzeniu grupy decyduje odpowiednia ilość zainteresowanych oraz możliwości organizacyjne szkoły. 

 

§ 3 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

 

1. Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza  

we Wrześni: 



1) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Liceum; 

2) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;  

3) sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego. 

2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz 

informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do Liceum. 

3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Liceum, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego 

kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do Liceum. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację 

o liczbie wolnych miejsc. 

5. Listy, o których mowa w ust. 2 i 4, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy 

ogłoszeń w Liceum. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej 

oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 4, jest określony w formie adnotacji 

umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego szkolnej komisji rekrutacyjnej. 

 

§ 4 

Warunki rekrutacji 

1. O przyjęciu kandydata do wybranej klasy pierwszej decydować będzie liczba uzyskanych punktów 

rekrutacyjnych, wynikająca z przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydata 

odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, zgodnie 

z zasadami zamieszczonymi w poniższej tabeli: 

l.p. przedmioty/ osiągnięcia przeliczane na punkty punktacja 

 
1. 

 
liczbowo określona ocena z języka polskiego 
 
- celujący – 18 punktów 
- bardzo dobry – 17 punktów 
- dobry – 14 punktów 
- dostateczny – 8 punktów 
- dopuszczający – 2 punkty 
 

 
max 18 punktów 

 
2. 
 

 
liczbowo określona ocena z matematyki 
 
- celujący – 18 punktów 
- bardzo dobry – 17 punktów 

 
max 18 punktów 



- dobry – 14 punktów 
- dostateczny – 8 punktów 
- dopuszczający – 2 punkty 
 

 
3. 

 
liczbowo określone oceny z dwóch wskazanych dla każdej klasy przedmiotów: 
 
- klasa A: historia, język angielski 
- klasa B: biologia, język angielski 
- klasa C: biologia, chemia                                          
- klasa D: geografia, język angielski 
- klasa E: geografia, język angielski 
- klasa F: biologia, chemia 
- klasa G: chemia, język angielski 
 
- celujący – 18 punktów 
- bardzo dobry – 17 punktów 
- dobry – 14 punktów 
- dostateczny – 8 punktów 
- dopuszczający – 2 punkty 
 

 
max 36 punktów 

 
4.  

 
świadectwo z wyróżnieniem 
 

 
7 punktów 

 
5.  

 
szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej: 
 
a) w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanych przez kuratorów oświaty: 
 
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów 
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów 
- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów 
 
b) w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym lub 
ogólnopolskim albo turniejami o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanych 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie 
oświaty: 
 
- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów 
- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty 
- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty 
 
c) w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu wojewódzkim 
organizowanych przez kuratora oświaty: 
 
- dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów 

 
max 18 punktów 



- dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 
    – 7 punktów 
- dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  
   – 5 punktów 
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów 
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów 
- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty 
 
d) w zawodach wiedzy będących konkursami albo turniejami o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 22 ust 6 ustawy o systemie oświaty: 
 
- dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 
punktów 
- dwa lub więcej tytuły laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 
punktów 
- dwa lub więcej tytuły finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych  nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 
punktów 
- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów 
- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty 
- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty 
 
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w 
punktach a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora 
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 
 
- międzynarodowym (miejsca 1 – 8) – 4 punkty 
- krajowym (miejsca 1 – 6) – 3 punkty 
- wojewódzkim (miejsca 1 – 3) – 2 punkty         
- powiatowym (miejsca 1 – 3) – 1 punkt 
 
- w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich 
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 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 
 

 
6. 

 
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności  w formie wolontariatu 
 

 
3 punkty 

 
7. 

 
egzamin ósmoklasisty: 
 
a) język polski (1% = 0,35 pkt) 

 
 
 
max 35 punktów 



b) matematyka (1% = 0,35 pkt) 
c) język obcy nowożytny (1% = 0,3 pkt) 
 

max 35 punktów 
max 30 punktów 
 

 
            maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata 

 
200 

 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 

44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, 

matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy 

czym za uzyskanie z: 

 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; 

 

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się 30 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów. 

 

3. 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 jak wyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, 

z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. 

 

4. Niezależnie od określonych powyżej zasad do wybranej klasy Liceum przyjęty zostanie: 

1) laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 

2) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej 

wymienione osiągnięcia. 

5. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, o 

którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d niniejszego regulaminu stanowią: 

1) wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsca uznane za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2021/2022 

– załącznik do Zarządzenia nr 110.1.10.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2022 roku 



2) aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wykazu olimpiad 

przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub 

egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych – punkt 3 dokumentu o 

znaku DPNP-WIT.4056.33.2021.AMO 

3) wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych organizowanych przez Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej, uprawniających do przyjmowania laureatów tych 

konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadpodstawowych na podstawie art. 132 Ustawy – 

Prawo oświatowe; aktualizacja 5 maja 2020 r. 

4) wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych organizowanych przez Centrum /Edukacji 

Artystycznej uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do 

publicznych szkół ponadpodstawowych na podstawie art. 132 Ustawy – Prawo oświatowe; aktualizacja 1 

marca 2021 r. 

5) wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych organizowanych przez Centrum Edukacji 

Artystycznej na podstawie Art. 21 ust. 3 oraz Art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 

21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych 

szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2328 z późn. zm.) 

6) wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych organizowanych przez Centrum Edukacji 

Artystycznej w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie Art. 21 ust. 3 oraz Art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2328 

z późn. zm.); aktualizacja 22 lutego 2022 r. 

7) wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2020/2021 – załącznik nr 1 do Zarządzenia 

110.1.17.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2021 r. 

8) wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 - załącznik do Zarządzenia nr 

110.1.12.2020 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. 

 

9) wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 

szkolny 2019/2020 – załącznik do Zarządzenia nr 110.1.17.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 

lutego 2019 r. 

 

10) wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 

 

11) aneks nr 1 do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 

 

12) wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 



 

13) aneks nr 1 do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 

 

14) aneks nr 2 do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 

 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych: 

1) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej; 

2) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Liceum dysponuje 

wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

3) kryteria, o których mowa w punkcie 2, mają jednakową wartość. 

 

§ 5 

Wymagane dokumenty i terminy rekrutacji 

 

1. Do wniosku o przyjęcie do Liceum należy dołączyć: 

1) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków, o których mowa w § 4 ust. 4, tj. 

zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu; 

2) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 1, tj. 

opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 

specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadgimnazjalnej; 



3) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2, 

odpowiednio: 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875, z 2021 r. poz. 159), 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o 

samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159). 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje następujący terminarz: 

 

 
termin  

 

 
godzina 

 
zadania - czynności 

16-31.05.2022 do 15:00 złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do oddziału 
dwujęzycznego; przyjmowanie dokumentów od kandydatów  
do poszczególnych oddziałów Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza we Wrześni: 
1) wniosek o przyjęcie do szkoły – do pobrania na stronie Liceum -
www.liceumhs-wrzesnia.pl lub na stronie https://nabor.pcss.pl 
2) deklaracja: wybór języków obcych, życzenie nauki religii lub etyki –  
do pobrania na stronie Liceum - www.liceumhs-wrzesnia.pl 
3) deklaracja zgody na przetwarzanie danych – do pobrania jw. 

16.05-20.06.2022 do 15:00 złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły; 
przyjmowanie dokumentów od kandydatów do poszczególnych oddziałów 
Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni: 
1) wniosek o przyjęcie do szkoły – do pobrania na stronie Liceum -
www.liceumhs-wrzesnia.pl lub na stronie https://nabor.pcss.pl 
2) deklaracja: wybór języków obcych, życzenie nauki religii lub etyki –  
do pobrania na stronie Liceum - www.liceumhs-wrzesnia.pl 
3) deklaracja zgody na przetwarzanie danych – do pobrania jw. 

03.06.2022 15:30 kandydat zainteresowany nauczaniem dwujęzycznym przystępuje  
do sprawdzianu kompetencji językowych – testu z języka angielskiego (aula 
Liceum) 

10.06.2022 15:30 dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych – testu z języka 
angielskiego – dla kandydatów zainteresowanych nauczaniem 
dwujęzycznym, którzy z uzasadnionych przyczyn nie przystąpili do testu  
w dniu 03.06.2022 

20.06.2022 10:00 ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych – testu z języka 
angielskiego przeprowadzonych  w dniu 03.06.2022 i 10.06.2022 

24.06-12.07.2022 do 15:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku, 
w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę 

http://www.liceumhs-wrzesnia.pl/
https://nabor.pcss.pl/
http://www.liceumhs-wrzesnia.pl/
http://www.liceumhs-wrzesnia.pl/
https://nabor.pcss.pl/
http://www.liceumhs-wrzesnia.pl/


szkół do których kandyduje; dostarczenie przez kandydata świadectwa 
ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

20.07.2022 10:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  
i listy kandydatów niezakwalifikowanych do Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni 

20.07-01.08.2022 15:00 
 
 

potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum w postaci przedłożenia 
oryginałów świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty, zgody rodziców na uczęszczanie do klasy 
prowadzącej szkolenie sportowe (o ile nie zostały one złożone  
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum) oraz dwóch podpisanych  
na odwrocie fotografii 

do 01.08.2022 
 
 

10:00 - ewentualne złożenie podania o ponowne rozpatrzenie przyjęcia  
do oddziału będącego pierwszym lub kolejnym wyborem – dotyczy 
kandydatów przyjętych do Liceum do oddziału będącego na dalszej pozycji 
na liście wyborów 
- ewentualne złożenie podania o ponowne rozpatrzenie przyjęcia  
do Liceum – dotyczy kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do Liceum,  
a była to dla nich szkoła pierwszego wyboru 

02.08.2022 12:30 ogłoszenie wyników ponownego rozpatrzenia podań, o których mowa  
w wierszu powyżej 

02.08.2022 do 13:00 
 
 

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza we Wrześni 

 

§ 6 

Odwołania 

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Liceum. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem, o którym mowa 

w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała 

do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Liceum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor Liceum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Liceum służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

 

 

 


