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?JAK STWORZYĆ SWÓJ
RANKING KLAS



?
Ile szkół można wybrać?

Czy trzeba wybrać 6 szkół, czy można mniej?

Czy limit 6 szkół dotyczy też szkół spoza naboru 
elektronicznego?

Czy szkoły z jednego zespołu szkół liczone są jako jedna 
szkoła?

W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim, biorących 
udział w rekrutacji na stronie elektronicznego naboru, można wybrać maksymalnie 6 szkół.  
W każdej z wybranych szkół można wybrać dowolną liczbę spośród dostępnych klas, a nawet 
wszystkie.

W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim, biorących 
udział w rekrutacji na stronie elektronicznego naboru, można wybrać maksymalnie 6 szkół.  
W każdej z wybranych szkół można wybrać dowolną liczbę spośród dostępnych klas, a nawet 
wszystkie. Można także wybrać mniej niż 6 szkół.

Nie. Szkoły spoza elektronicznego naboru nie są wskazywane we wniosku w elektronicznym 
naborze. Oznacza to, że można we wniosku na stronie naboru wybrać 6 szkół i oprócz tego 
kandydować nawet do kilku szkół spoza naboru elektronicznego.

Nie. Każde liceum ogólnokształcące, technikum i branżowa szkoła są liczone jako osobna 
szkoła. Nawet jeśli należą do tego samego zespołu szkół. Oznacza to, że jeśli we wniosku 
wpisałam np. technikum i branżową szkołę z jednego zespołu szkół, to wybrałam już  
2 szkoły z obowiązującego limitu 6 szkół.



Czy wybierając określoną szkołę jako szkołę pierwszego 
wyboru, ma się do niej pierwszeństwo (przed osobami, 
które wskazały tę szkołę na dalszych pozycjach w swoim 
wniosku)?

Czy możemy „pomieszać” szkoły na swojej liście?

Jakie są branżowe szkoły I stopnia w Poznaniu?

Gdzie można sprawdzić, jakie przedmioty są punktowane 
w danej klasie?

O dostaniu się do szkoły decyduje wyłącznie liczba punktów zdobyta w procesie rekrutacji. 
Za wpisanie szkoły na pierwszym miejscu nie otrzymuje się żadnych dodatkowych punktów 
– nie daje to więc większych szans na dostanie się do szkoły.

Tak. Można na pierwszym miejscu dać np. klasę humanistyczną z jednej szkoły, potem 
humanistyczną z drugiej szkoły, potem z trzeciej, a potem wrócić do tej pierwszej szkoły i 
wybrać w niej klasę biologiczno-chemiczną. Więcej o tym można posłuchać na nagraniu 
webinaru o tworzeniu swojej listy szkół: https://youtu.be/2J09meXhx0g

Ofertę szkół z Poznania i powiatu poznańskiego można sprawdzić na stronie:  
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/ 

Warto pamiętać, że nie wszystkie szkoły biorą udział w elektronicznym naborze. Listę szkół, 
które mają odrębny system rekrutacji, można sprawdzić na naszej stronie:  
https://www.cdzdm.pl/PL-H446

Tę informację można sprawdzić w opisie klasy na stronie elektronicznego naboru:  
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa lub na stronie danej szkoły.

https://youtu.be/2J09meXhx0g
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/ 
https://www.cdzdm.pl/PL-H446
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa lub na stronie danej szkoły


Czy dobrze rozumiem, że zostaję zakwalifikowana do 
pierwszej szkoły, którą wpisałam w swoim wniosku, do 
której wystarczy mi punktów? 

Tak. System sprawdza naszą listę szkół „od góry”. Uczeń zostaje zakwalifikowany do 
pierwszej szkoły i klasy na jego liście, do której wystarczy mu punktów. Szczegółowe zasady 
można znaleźć w dokumencie „Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku 
szkolnym 2022/2023” dostępnym na stronie naboru. 

Skoro liczą się punkty, to dlaczego ważna jest kolejność 
szkół we wniosku? 

Kolejność szkół ma znaczenie, ponieważ system zakwalifikuje nas tylko do jednej klasy  
w jednej szkole. Będzie to pierwsza klasa i szkoła, do której wystarczy nam punktów. System 
sprawdza naszą listę preferencji od pierwszej pozycji do momentu zakwalifikowania. 

Czy mogę wybrać szkołę z mniejszym minimum 
punktowym z zeszłego roku, a jako następny wybór 
wskazać szkołę, która miała wyższy próg punktowy? 

Listę preferencji należy ułożyć, rozpoczynając od szkół, na których zależy nam najbardziej, po 
te, na których zależy nam najmniej.

Kiedy będą dostępne tegoroczne minima punktowe? O ile 
może wzrosnąć wymagana liczba punktów w szkołach  
w tym roku? 

Minima punktowe do szkół w tegorocznej rekrutacji poznamy po 20 lipca – po ogłoszeniu 
wyników rekrutacji. Wszystko zależy od tego, jakie wyniki na świadectwie i na egzaminie 
otrzymają ósmoklasiści w tym roku.
 
Aktualnie znamy minima punktowe z zeszłorocznej rekrutacji. Aby sprawdzić, jak zmieniał 
się próg punktowy do szkół w ostatnich latach, zapraszamy na naszą stronę:  
https://www.cdzdm.pl/PL-H536

https://www.cdzdm.pl/PL-H536    


Czy trzeba umieścić klasę dwujęzyczną na szczycie listy, 
żeby być wysłanym na test kompetencji językowych? 

Nie. Niezależnie od tego, na której pozycji we wniosku umieścisz klasę dwujęzyczną, 
międzynarodową, wstępną, sportową lub przygotowania wojskowego, aby się do niej 
rekrutować, musisz złożyć wniosek do 31 maja do godz. 15.00 i będziesz brać udział w 
dodatkowym sprawdzianie kompetencji językowych lub predyspozycji językowych, lub 
próbie sprawności fizycznych.



?SKĄD WIEDZIEĆ,  
KIEDY I DOKĄD IŚĆ  
NA DODATKOWY  
SPRAWDZIAN



Jak wygląda zgłoszenie się na egzamin kompetencji 
językowych? Co muszę zrobić we wniosku - czy mam 
dzwonić do szkoły, czy wypełniam jakiś dodatkowy 
dokument, skąd się dowiem, gdzie mam pisać egzamin? 

Po poprawnym wypełnieniu i złożeniu wniosku na liście wyboru należy umieścić szkołę 
dwujęzyczną i oddział dwujęzyczny (na dowolnej pozycji). Wtedy kandydat zostaje wpisany 
na listę osób zdających egzamin. Gwarancją wpisania na tę listę jest poprawne złożenie 
wniosku do 31 maja do godz. 15.00. Jeśli egzamin odbywa się 10 czerwca, a szkołą jest np. 
XXXVIII LO, to 9 czerwca należy sprawdzić na stronie tej szkoły, czy na pewno znajdujemy 
się na liście. Jeśli tak, wówczas należy sprawdzić adres szkoły, do której zostaliśmy 
oddelegowani na egzamin. Kandydat zobowiązany jest przyjechać pod wskazany adres, 
w wyznaczonym terminie z podpisaną legitymacją szkolną. Podczas egzaminu zostaje 
przydzielony kandydatowi kod, który należy zapamiętać – będzie on potrzebny przy 
sprawdzaniu wyników egzaminu. Informacje na temat wyników pojawią się na stronie szkoły 
oraz zostaną wywieszone na drzwiach szkoły. 

Czy egzamin z języka angielskiego do wszystkich szkół 
odbywa się w tym samym terminie?

Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie https://nabor.pcss.pl w zakładce 
„Dokumenty” – „Terminy sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów 
wybierających oddziały dwujęzyczne w roku szkolnym 2022/2023”. 
W rekrutacji podstawejoe i uzupełniającej kandydat przystępuje do sprawdzianu 
kompetencji językowych z języka angielskiego w szkole z oddziałami dwujęzycznymi 
znajdującej się najwyżej na liście preferencji kandydata.  
W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze szkołą organizującą egzamin kompetencji 
językowych. 

Gdzie można znaleźć testy z języka angielskiego  
z poprzednich lat? 

Przykładowe testy można znaleźć w internecie. Wystarczy wpisać frazę: testy kompetencji, 
testy z języka angielskiego do szkół dwujęzycznych. Na stronach szkół dwujęzycznych bądź z 
oddziałami dwujęzycznymi zamieszczone są również wymagania egzamincyjne. 

https://nabor.pcss.pl


Czy każda szkoła sportowa lub z oddziałami sportowymi 
ma swój termin egzaminu? 

Tak, szczegółowe daty znajdziesz na stronie https://nabor.pcss.pl w zakładce „Dokumenty” – 
Terminy prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych w roku szkolnym 2022/2023. 

Czy wybierając szkołę sportową jako szkołę szóstego 
wyboru, muszę złożyć wniosek do 31 maja do godz. 15.00? 

Zdecydowanie tak. Do 31 maja do godz. 15.00 wniosek składają wszystkie osoby, które na 
swojej liście mają szkołę ponadpodstawową dwujęzyczną, oddział dwujęzyczny, oddział 
międzynarodowy lub oddział wstępny w szkole ponadpodstawowej lub szkołę i oddziały 
prowadzące szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych lub oddział przygotowania 
wojskowego, niezależnie od miejsca danego oddziału na liście preferencji we wniosku.

Czy każda klasa, w której jest rozszerzony język angielski, 
jest klasą dwujęzyczną? 

Zdecydowanie nie. Rozszerzony język angielski oznacza większą liczbę godzin języka 
angielskiego w danej klasie. 

https://nabor.pcss.pl


?JAK WYPEŁNIĆ 
I ZŁOŻYĆ WNIOSEK 
REKRUTACYJNY



?
Czy miasto Poznań i powiat poznański mają osobne 
rekrutacje?

Nabór w Poznaniu w tym roku odbywa się w tym samym czasie co nabór w powiecie 
poznańskim (rekrutacja podstawowa oraz uzupełniająca). Oznacza to, że jeśli chcesz 
aplikować do szkół z Poznania oraz powiatu poznańskiego, wskazujesz je w jednym wniosku.

Czy wniosek do szkoły preferowanej (pierwszego wyboru) 
również należy złożyć w wersji papierowej? Czy wystarczy 
elektronicznie? 

Wniosek można złożyć na 3 różne sposoby, to od Ciebie zależy, który z nich wybierzesz:  
- za pomocą systemu Nabór (według instrukcji w zakładce „Dokumenty”) – zalecany sposób, 
- wysyłając go listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły), 
- dostarczając do skrzynki podawczej wystawionej w szkole pierwszego wyboru. 
Ważne: możesz wybrać tylko jedną formę dostarczenia wniosku!

Kto nalicza moje punkty w rekrutacji? Szkoła pierwszego 
wyboru? Czy do tej szkoły zawożę wyniki egzaminów  
i świadectwo? Czy skanuję je i dołączam we wniosku na 
stronie naboru?

Wniosek oraz wszystkie dokumenty, w tym świadectwo i zaświadczenie o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty, dostarczamy, wybierając jeden z 3 wyżej opisanych sposobów, do 
szkoły pierwszego wyboru i to ona je weryfikuje, wprowadza do systemu oceny i punkty. 

Czy jeżeli wniosek został złożony przez system naboru, 
to świadectwo również można przesłać elektronicznie? 
Kiedy 20 lipca dowiem się, do jakiej szkoły się dostałam, to 
muszę dostarczyć oryginał świadectwa?



Jeżeli wniosek złożyłeś/złożyłaś w systemie Nabór, to świadectwo oraz zaświadczenie  
o wynikach egzaminu ósmoklasisty również możesz przesłać elektronicznie przez system 
Nabór. Od 20 lipca należy dostarczyć oryginały tych dokumentów do szkoły, do której się 
zakwalifikowałeś/zakwalifikowałaś, aby potwierdzić wolę przyjęcia. 

Czy wniosek wysyłam do jednej szkoły? A jeśli składam 
wniosek elektrycznie, to system wybiera jedną szkołę?

Wniosek dostarczasz do szkoły pierwszego wyboru. Jeśli złożysz wniosek elektronicznie, trafi 
on do szkoły pierwszego wyboru, czyli do tej, która będzie na pierwszej pozycji na Twojej 
liście. 

Czy wniosek może złożyć rodzic poprzez swój profil 
zaufany, czy ma być to profil zaufany kandydata? Co jeśli 
nie mamy profilu zaufanego? 

Do systemu Nabór można zalogować się przez profil zaufany rodzica lub dziecka. Można też 
skorzystać z opcji e-dowód i moje ID. Nie ma innych możliwości logowania niż wymienione.

Czy składam jeden wniosek do wszystkich szkół czy do 
każdej szkoły osobno?

Składa się jeden wniosek, w którym powinny być uwzględnione wszystkie szkoły (max. 6)  
i klasy, które interesują kandydata. 

Czy mogę gdzieś sprawdzić, czy wniosek został złożony,  
jeśli składam wniosek elektronicznie?

Po kliknięciu „Złóż wniosek” pojawi się komunikat „Czy potwierdzić złożenie podania  
z dnia [data, godzina] dla [imię, nazwisko kandydata]? Decyzji nie można wycofać, a danych 
nie będzie już można zmieniać”. Gdy potwierdzimy, status dokumentu zmieni się z „Nowy 
wniosek w rekrutacji podstawowej” na „Złożony w rekrutacji podstawowej” i widoczna 



będzie data złożenia (dopiero w tym momencie wniosek widoczny jest w szkole pierwszego 
wyboru).

Jak wybrać we wniosku jedną szkołę, ale kilka profili/klas?

Po wybraniu interesującej Cię klasy, musisz kliknąć zielone kółeczko z domkiem, które 
znajduje się po lewej stronie, w ten sposób klasa zostanie zapisana na Twojej liście. Tym 
sposobem wybierasz kolejne interesujące Cię klasy.  

Czy trzeba złożyć dodatkowe oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka? Jakie ma ono znaczenie  
w procesie rekrutacji?

Kryteria różnicujące (w tym właśnie samotne wychowywanie dziecka) są brane pod uwagę 
w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w I etapie rekrutacji. Oznacza to, że 
jeśli na ostatnie miejsce w klasie przypadną np. cztery osoby z tym samym wynikiem w 
rekrutacji, kandydat, który będzie spełniał któreś z kryteriów różnicujących, będzie miał 
pierwszeństwo dostania się do tej klasy. Składanie tych oświadczeń nie jest obowiązkowe, 
ale jeśli kandydat znajdzie się w wyżej opisanej sytuacji, nie będzie miał możliwości 
skorzystania z nich. 

Czy zgłoszenie do szkoły spoza systemu np. Liceum 
Strzałkowskiego powoduje, że można zgłosić mniej niż 6 
szkół w naborze elektronicznym?

Nie. Szkoły spoza naboru elektronicznego nie sią brane pod uwagę w naborze 
elektronicznym. Oznacza to, że w naborze elektronicznym możecie wybrać 6 szkół oraz 
dowolną liczbę szkół, które nie uczestniczą w naborze elektronicznym.  

Czy po zalogowaniu przez profil zaufany pojawi się od razu 
„wypełnij wniosek”?

Tak, pojawi się od razu wniosek, który będzie można uzupełnić.



Rekrutacja rusza 16 maja, a ja piszę egzaminy do 26 maja. 
Jak mam złożyć wniosek bez informacji o wynikach?

Od 24.06 do 12.07 będzie możliwość uzupełnienia wniosku o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie można 
też zmienić swoją listę preferencji we wniosku. Wyniki egzaminu będą podane 1.07 na 
stronie www.wyniki.edu.pl (login to Twój numer PESEL, hasło do logowania otrzymasz 
w swojej szkole). 

Po podpisaniu wniosku załączam go jako załącznik czy 
wystarczy profil zaufany?

Profil zaufany nie wystarczy, wymagany jest odręczny podpis jednego z rodziców lub 
opiekuna prawnego oraz kandydata. Podpisany wniosek załączamy do swojego konta jako 
załącznik i wtedy można złożyć wniosek.

Do kiedy najpóźniej mogę złożyć wniosek? Czy gdy kliknę  
„złóż wniosek”, to potem mogę go jeszcze edytować?

Wniosek należy złożyć do 20.06. do godz. 15:00. Po jego elektronicznym złożeniu nie 
będziemy mogli samodzielnie edytować wniosku oraz załączników. Aby móc to zrobić, należy 
zalogować się na konto kandydata, wybrać opcję „Wybierz akcję”, a potem „Poproś  
o wycofanie do edycji”. Po zaakceptowaniu przez szkołę prośby o wycofanie wniosku, 
aktywna będzie funkcja „Edytuj”. Po wprowadzeniu zmian należy wniosek zapisać, uzupełnić 
lub poprawić załączniki, a następnie kliknąć „Złóż wniosek”. Wnioski do edycji wycofuje 
szkoła pierwszego wyboru.

Co się stanie, jeśli wyślę wniosek elektronicznie  
20 czerwca o godz. 15:01?

Nawet jeśli system go przyjmie, istnieje ryzyko, że po krótkim czasie zostanie on odrzucony. 
Jest sporo czasu na przemyślenie swojej decyzji i wypełnienie wniosku, aby uniknąć stresu, 
nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę!

http://www.wyniki.edu.pl


Czy w trakcie wypełniania wniosku oddział/klasa 
dwujęzyczna albo wstępna jest wyraźnie opisana? 

Klasy dwujęzyczne i wstępne na etapie wypełniania wniosku nie w każdym przypadku 
są wyraźnie zaznaczone i opisane. Będą widoczne nazwy klasy, które widnieją w 
„Informatorze”, np. Galia, IE – SECCION BILLINGUE, L1A – klasa strażacka. To Ty musisz 
wiedzieć, jaki profil czy zawód kryje się pod tymi nazwami (opisy znajdziesz  
w „Informatorze”) i czy jest to klasa dwujęzyczna, czy wstępna. 

Gdzie załączam dokumenty o wyborze drugiego języka?

O sposobie i czasie składania dokumentu o wyborze drugiego języka decyduje dana szkoła 
ponadpodstawowa. Informacji w tej sprawie najlepiej szukać na stronie tej szkoły lub 
telefonicznie. 

Jak wydrukować wniosek?

Po uzupełnieniu wniosku zostanie on wygenerowany w formacie PDF, trzeba go pobrać i 
zapisać, a następnie wydrukować. Wydrukowany wniosek należy podpisać (jeden  
z rodziców/opiekun prawny i kandydat), a następnie złożyć w szkole pierwszego wyboru. 

Czy jeśli nie dotyczą mnie kryteria uzupełniające, to muszę 
zaznaczyć „nie” czy mogę pominąć ten etap?

Musisz wybrać którąś z opcji, inaczej nie będzie można przejść do następnych kroków 
wypełniania wniosku.

Czy oświadczenie dotyczące kryterium uzupełniającego 
musi być potwierdzone przez notariusza?

Nie, wystarczy podpis jednego rodzica lub opiekuna prawnego.



Jeśli w rekrutacji brana jest pod uwagę ocena z języka 
obcego, to który język mam wybrać? Na świadectwie będę 
miała ocenę z języka angielskiego i niemieckiego. System 
uwzględnia wtedy tę ocenę, która jest lepsza?

W „Informatorze” znajdziesz szczegółowe opisy przedmiotów, z których oceny będą 
punktowane w rekrutacji, jeśli znajdzie się zapis:  
- język obcy nowożytny – będzie brana pod uwagę ocena z języka, który będzie jako 
pierwszy wpisany na Twoim świadectwie, jest to wtedy język wiodący podczas Twojej 
edukacji w szkole podstawowej, 
- drugi język obcy nowożytny – będzie brana pod uwagę ocena z języka, który będzie jako 
drugi wpisany na Twoim świadectwie, jest to wtedy język, którego zaczęłaś/zacząłeś się 
uczyć później w szkole podstawowej lub w mniejszym wymiarze godzin,  
- język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny – będzie brana pod uwagę lepsza 
ocena z dwóch języków obcych wpisanych na Twoim świadectwie. 

Czy przez jeden profil zaufany jednego rodzica można 
wypełnić dwa wnioski, np. bliźniąt?

Tak, system wyodrębni dwa wnioski na podstawie różnych danych i numerach PESEL. 

Co oznacza określenie „rodzina wielodzietna”? 

 Rodzinę wielodzietną określa się jako rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci: 
- do 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, 
albo 
- 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się 
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czy do wniosku załączamy opinie z poradni np.  
o dysortografii?

Jeśli z opinii wynika wydłużony czas pisania egzaminów, testów, sprawdzianów, a planujesz 
aplikowanie do klasy dwujęzycznej czy wstępnej, to warto dołączyć taką opinię. Będzie ona



wtedy honorowana w czasie pisania przez Ciebie sprawdzianów kompetencji językowych i 
predyspozycji językowych. Opinie w poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli nie wynika 
z nich niepełnosprawność, nie są brane pod uwagę jako tzw. „kryteria różnicujące”.

Jak we wniosku wpisać oceny z dwóch dodatkowych 
przedmiotów, które są punktowane w rekrutacji? 
Wybrałem klasy, gdzie brane są pod uwagę różne 
przedmioty. 

Oceny ze świadectwa będzie wprowadzała do systemu elektronicznego szkoła pierwszego 
wyboru. Uwzględni ona wszystkie przedmioty, które będą zapisane na świadectwie. 

Gdzie można znaleźć wzór oświadczenia  
o niepełnosprawności w rodzinie?

W zakładce „Dokumenty” nie ma takiego oświadczenia. Dokumentem poświadczającym 
niepełnosprawność  jest orzeczenie o niepełnosprawności. Możesz jego skan dołączyć do 
Twojego wniosku, ale jeśli nie chcesz tego robić, skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru 
i dowiedzc się, czy możesz przyjść i pokazać do wglądu ten dokument. 

Czy od razu we wniosku trzeba załączać zaświadczenia od 
lekarza?

W branżowej szkole I stopnia i technikum w większości zawodów wymagane jest 
zaświadczenie od lekarza medycy pracy o braku przeciwskazań do nauki konkretnego 
zawodu (skierowanie na takie badania dostaniesz w szkołach, do których aplikujesz w 
terminach od 16.05 do 25.07). Zaświadczenie to należy dostarczyć do szkoły, do której się 
dostaniesz do 1.08 do godz. 15:00.



?JAK EDYTOWAĆ
ZŁOŻONY WNIOSEK
REKRUTACYJNY



?
Do którego dnia można edytować wniosek?

Zmiany we wniosku można nanosić od dnia jego złożenia do 20.06. oraz od 24.06. do 
12.07. do godz. 15.00. Procedura edycji wniosku została szczegółowo opisana w Instrukcji 
składania wniosku na str. 4-5: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/File/
Download/4170 

Czy szkołę pierwszego wyboru też można zmienić?

Tak. Możesz dokonać dowolnych zmian w liście szkół i klas: dodać zupełnie nową szkołę/
klasę, usunąć którąkolwiek z pozycji lub zmienić ich kolejność. Należy jednak pamiętać, że 
dokonując jakichkolwiek zmian we wniosku, należy go ponownie wydrukować, podpisać, 
załączyć i kliknąć „złóż wniosek”.

Czy po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty można 
całkowicie przebudować swoją listę wybranych szkół i 
nawet zmienić swoją szkołę pierwszego wyboru?

Tak. Wniosek można edytować do 12 lipca. Trzeba jednak pamiętać, że nowy wniosek musi 
zostać złożony najpóźniej 12 lipca o godz. 15:00. W ramach edycji wniosku można całkowicie 
przebudować swoją listę wybranych szkół, w tym zmienić swoją szkołę pierwszego wyboru.

Czy na etapie dołączania dokumentów takich jak 
świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu mogę 
zmienić w systemie kolejność szkół, które wybrałam?

Tak. Dokumenty te należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru między 24 czerwca a 
12 lipca, godz. 15:00. W tym samym czasie można edytować wniosek i zmienić w systemie 
kolejność wybranych szkół.

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/File/Download/4170  
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/File/Download/4170  


Jak po 31 maja zmodyfikować wniosek, by nie dokonać 
rezygnacji z klasy dwujęzycznej? 

Aby nadal brać udział w rekrutacji do klasy dwujęzycznej, należy pozostawić tę klasę na 
swojej liście preferowanych szkół. Jeśli w trakcie edycji wniosku usuniemy klasę dwujęzyczną 
z naszej listy, stracimy szansę rekrutowania się do niej.

Czy edytując wniosek i zmieniając szkołę pierwszego 
wyboru między 24.06. a 12.07., trzeba złożyć wniosek na 
nowo i całą procedurę przejść od początku?

Tak. Po naniesieniu zmian we wniosku należy ponownie go zapisać, wydrukować, podpisać  
i złożyć w szkole pierwszego wyboru. Wniosek można złożyć ponownie elektronicznie.

Jeżeli szkoła w swoim regulaminie wymaga papierowego 
złożenia wniosku, to czy ta szkoła wprowadza dane do 
naboru elektronicznego i można się tam logować, żeby 
dokonywać zmian?

Jeśli wypełniając wniosek, utworzysz swoje konto na stronie elektronicznego naboru, to po 
złożeniu papierowego wniosku w szkole pierwszego wyboru będziesz mógł/mogła pozostałe 
czynności wykonywać poprzez konto w systemie elektronicznego naboru. Warunkiem jest 
założenie konta i elektroniczne wypełnienie wniosku. Forma dostarczenia wniosku do szkoły 
nie ma na to wpływu. 
Ważne: jeśli wypełnisz wniosek w formie papierowej i nie założysz swojego konta w 
elektronicznym systemie naboru, nie będziesz mógł/mogła wykonywać wszystkich kolejnych 
czynności elektronicznie (w tym sprawdzić wyników rekrutacji).

Mogę wypełnić wniosek, edytować go po jakimś czasie,  
a złożyć wniosek w późniejszym terminie, np. 20.06.?

Tak. Można zapisać wniosek, wylogować się z systemu, a po pewnym czasie ponownie 
zalogować i dokończyć wypełnianie wniosku lub nanieść w nim zmiany. Dopóki wniosek nie 
zostanie złożony, można go edytować.



Czy jeżeli dostanę się do szkoły pierwszego wyboru, 
mogę zmienić swoją decyzję i iść do szkoły drugiego lub 
trzeciego wyboru?

Nie. Każdy uczeń biorący udział w rekrutacji na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/
szkolaponadpodstawowa/ zostanie zakwalifikowany do jednej konkretnej klasy wybranej we 
wniosku.  
Jeśli zakwalifikujesz się do szkoły pierwszego wyboru, jest to równoznaczne z tym, że do 
szkoły drugiego i trzeciego wyboru nie zostaniesz zakwalifikowany/zakwalifikowana i nie 
będziesz mógł/mogła w nich potwierdzić woli przyjęcia. Dlatego tak ważne jest przemyślenie 
kolejności szkół i klas we wniosku przed jego złożeniem.



?JAK ZDOBYĆ PUNKTY 
ZA SZCZEGÓLNE 
OSIĄGNIĘCIA



?JAK ZDOBYĆ PUNKTY 
ZA SZCZEGÓLNE 
OSIĄGNIĘCIA

Co odnotowuje się na świadectwach ukończenia szkoły 
podstawowej w części dotyczącej szczególnych osiągnięć 
ucznia? 

Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, 
odnotowuje się: 
- uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem  
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty  
albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające  
na terenie szkół;  
- osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  
w szczególności w formie wolontariatu;  
- realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję 
edukacyjną, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo  
oświatowe, wraz z nazwą tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału  
międzynarodowego, w którym program ten był realizowany. 

Gdzie znajdę informacje o konkursach, które liczą się  
w punktacji? 

Listę znajdziesz na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w zakładce rekrutacja „Wykaz 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora  
Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023”. 

Kto wpisuje informacje o szczególnych osiągnięciach  
na świadectwie? 

Świadectwo wypisuje wychowawca klasy. Wpisuje również informacje o szczególnych 
osiągnięciach na podstawie dostarczonych przez ucznia zaświadczeń. 

Kto przyznaje punkty za świadectwo? 

Punkty w rekrutacji przyznaje komisja rekrutacyjna w szkole, którą umieścisz na pierwszym 
miejscu swojej listy szkół. Do tej komisji trafi najpierw Twój wniosek, potem świadectwo  
(skan lub zdjęcie, jeśli wybierzesz drogę elektroniczną) oraz zaświadczenie o szczegółowych



wynikach Egzaminu Ósmoklasisty (sposób dostarczenia jest analogiczny do sposobu 
dostarczenia świadectwa). 

Ile punktów komisje rekrutacyjne przyznają za 
poszczególne konkursy? 

Dokładna informacja dotycząca sposobu przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia 
znajduje się w Rozporządzeniu 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). 

Czy komisja rekrutacyjna może uwzględnić  
w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnięcia kandydata, 
których nie wpisano na świadectwie? 

Nie. Ustawa określa kryteria brane pod uwagę w postępowaniu oraz określa, jakie 
dokumenty załącza się do wniosku. Jednym z kryteriów branych pod uwagę na pierwszym 
etapie postępowania są szczególne osiągnięcia ucznia, ale tylko te wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

Kto wpisuje punkty za wolontariat? 

Punkty za osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu, wpisuje na świadectwie wychowawca. Punkty 
przyznaje komisja rekrutacyjna w szkole ponadpodstawowej, do której kandydat aplikuje. 
Zasady wpisu o działaniach społecznych na świadectwie zawarte są w regulaminie szkolnego 
wolontariatu w odpowiedniej szkole podstawowej. 

Czy laureat konkursu na szczeblu wojewódzkim jest 
przyjmowany tylko do szkoły pierwszego wyboru, czy 
będzie zostanie przyjęty do innych i potem sam wybiera?

Kandydat biorący udział w rekrutacji elektronicznej może zostać zakwalifikowany tylko do 
jednej klasy w szkole na podstawie uzyskanej liczby punktów. Dotyczy to także laureatów i 
finalistów wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub tematycznego.



?JAK ZŁOŻYĆ 
DOKUMENTY DO
SZKOŁY PIERWSZEGO 
WYBORU



Czy dokumenty zanoszę do jednej szkoły czy do 
wszystkich?

Dokumenty dostarczasz do szkoły pierwszego wyboru. Jeżeli złożysz wniosek elektronicznie, 
to skanujesz dokumenty i dołączasz do wniosku jako załączniki w systemie Nabór. 

Czy składając dokumenty drogą elektroniczną, trzeba 
przynieść oryginał świadectwa do szkoły pierwszego 
wyboru tuż po jego otrzymaniu, czy wystarczy dołączyć 
skan, a oryginał przynieść dopiero po ogłoszeniu wyników 
(potwierdzenie woli)?

Od 24.06 do 12.07 dołączasz do wniosku dokumenty, czyli świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli składasz 
wniosek elektronicznie, to załączasz te dokumenty jako załączniki w systemie Nabór. 
Oryginały dokumentów dostarczasz do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany / 
zostałaś zakwalifikowana w terminie od 20.07 do 1.08. Doręczając oryginały dokumentów 
potwierdzasz swoją wolę przyjęcia do szkoły. 

Czy do szkoły pierwszego wyboru trzeba dostarczyć 
dokumenty również w wersji papierowej czy wystarczy 
tylko elektronicznie?

Od 24.06 do 12.07 do godz. 15.00 dołączasz do wniosku dokumenty, czyli świadectwo 
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał 
otrzymany w szkole podstawowej, a nie wydruk wygenerowany na stronie internetowej). 
Jeżeli składasz wniosek elektronicznie, to możesz dodać te dokumenty jako załączniki 
w systemie Nabór. Oryginały dokumentów dostarczasz do szkoły, do której zostałeś  
zakwalifikowany / zostałaś zakwalifikowana w terminie od 20.07 do 1.08 do godz. 15.00. 
Poprzez doręczenie oryginałów potwierdzasz swoją wolę przyjęcia do szkoły.



Gdy otrzymam świadectwo zakończenia roku szkolnego, 
muszę przesłać je również w systemie nabór? Czyli znowu 
edytować swój profil i wysłać świadectwo?

Od 24.06 do 12.07 do godz. 15.00 na koncie kandydata w systemie Nabór uaktywniona 
zostanie funkcja edycji wniosku. W tym czasie należy uzupełnić swój wniosek o świadectwo 
i zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty poprzez dołączenie tych dokumentów 
jako załączników w systemie Nabór.

Możeszs jednak dostarczyć świadectwo i wyniki egzaminów w formie papierowej 
bezpośrednio do szkoły pierwszego wyboru. 

Gdy składam dokumenty do szkoły pierwszego wyboru, to 
czy ta szkoła rozsyła je do reszty szkół na liście, czy muszę 
sam/sama zanieść kopie?

Wniosek dostarczasz tylko do jednej szkoły – do szkoły pierwszego wyboru. Jeśli złożysz 
wniosek elektronicznie, trafi on do szkoły pierwszego wyboru, czyli do tej, która będzie 
na pierwszej pozycji na Twojej liście. Szkoła pierwszego wyboru odpowiedzialna jest za 
wprowadzenie wszystkich danych do systemu. Wszystkie dokumenty składasz tylko do szkoły 
pierwszego wyboru.

Czy gdy złożę dokumenty elektronicznie, to muszę je też 
złożyć w szkole pierwszego wyboru w formie papierowej?

Nie. Wybieramy tylko jeden sposób skłdania wniosku. Jeżeli składamy wniosek 
elektronicznie, to nie ma konieczności dostarczenia wniosku również w wersji papierowej.  
 

Czy do każdej szkoły mgę złożyć dokument elektronicznie, 
czy lepiej zadzwonić i dopytać, czy ta konkretna szkoła 
chce otrzymać wniosek papierowy? 
 
Do każdej szkoły, która widnieje na stronie naboru, możesz złożyć wniosek elektronicznie. 
Jeżeli składasz wniosek elektronicznie, to dokumenty możesz dołączyć poprzez system 
nabór. Jeżeli wybierasz szkołę spoza naboru, musisz sprawdzić zasady przyjęcia i sposób 
składania wniosku do wybranej przez siebie szkoły. 



W jaki sposób dołączyć dodatkowe dokumenty do 
złożonego wniosku w wersji elektronicznej?

Dokumenty w systemie nabór dołączasz poprzez dodanie załączników. Klikając w „Wybierz 
akcję”, a następnie w „Załączniki”. 

Jak wyglądają wyniki z egzaminu, kiedy się je dołącza do 
wniosku? Czy są elektroniczne czy w formie pisemnej? Jak 
podpiąć je pod wniosek?

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty pojawią się 1.07 na stronie www.wyniki.edu.pl, a 8.07 
wydawane będą w szkołach oficjalne zaświadczenia uzyskanych przez Ciebie wyników i to 
te zaświadczenia dołączasz do wniosku. Oficjalne zaświadczenia wydawane są w formie 
papierowej. Jeżeli składasz wniosek elektronicznie, to skanujesz dokument i załączasz jako 
załącznik do wniosku w systemie Nabór. 

Gdzie jest miejsce na dodanie załączników?

Po zalogowaniu się na swoje konto na stronie naboru należy wybrać opcję „Wybierz akcję” 
i kliknąć w zakładkę „Załączniki”. Po kliknięciu w „Załączniki” pokaże się ekran wyboru i 
dodania pliku. 

Kiedy pojawią się wyniki z egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty pojawią się 1.07 na stronie www.wyniki.edu.pl. Oficjalne 
zaświadczenia wydawane będą 8.07 w szkołach.

Czy gdy złożę wniosek i wyślę, to mogę później dołączyć 
jakiś załącznik, np. zaświadczenie od lekarza  
z obowiązkowego badania?



Tak. Jeżeli będzie to przed 24.06, to należy skorzystać z funkcji „Poproś o wycofanie do 
edycji”. Po weryfikacji Waszej prośby Wasze konto będzie znowu aktywne i uzyskacie 
możliwość dodania nowego dokumentu, zaświadczenia poprzez załączniki w systemie nabór.  
Od 24.05 uzupełniacie Wasze wnioski o dokumenty (świadectwo i zaświadczenie o wynikach 
z egzaminu) i jest to też czas na wprowadzenie zmian w Waszym wniosku.  

Czy zaświadczenie o dysgrafii ze szkoły podstawowej 
należy składać do szkoły średniej?

Zaświadczenia o dysgrafii nie załączamy do wniosku rekrutacyjnego do szkoły 
ponadpodstawowej. Zaświadczenie takie będzie można dostarczyć do szkoły, do której się 
dostaniemy. 



?JAK POTWIERDZIĆ  
WOLĘ PRZYJĘCIA  
DO SZKOŁY?



?
 O której godzinie 20 lipca pojawią się wyniki? 

Wyniki rekrutacji, czyli listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną 
podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 20 lipca 2022 r. o godz. 10.00. 

Co dzieje się w sytuacji, w której do klasy aplikuje więcej 
laureatów, niż szkoła oferuje miejsc? 

Takie sytuacje zdarzają się wyjątkowo rzadko. Najlepiej skontaktować się z konkretną szkołą, 
do której się kandyduje, by zdobyć szczegółowe informacje o postępowaniu w takiej sytuacji. 

Co w sytuacji, gdy ktoś nie dostanie się do żadnej szkoły 
nawet przy drugim terminie? 

Uczeń, który nie dostanie się do żadnej z wybranych szkół w rekrutacji uzupełniającej, 
sprawdza na stronie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty informację o liczbie wolnych miejsc 
w szkołach ponadpodstawowych. Zostanie ona opublikowana do 29 sierpnia 2022 r. 

Czy można dostać się do kilku szkół? 

W elektronicznym systemie naboru uczeń może dostać się do jednej konkretnej szkoły,  
a w niej do jednej klasy. Nie ma możliwości dostania się do kilku szkół w ramach jednego 
systemu naboru. Jeśli jednak uczeń bierze udział w kilku procesach rekrutacji  
(np. rekrutując się równolegle do szkół w różnych powiatach lub poznańskich szkół 
spoza naboru elektronicznego), wtedy w każdym procesie rekrutacji może dostać się do 
jednej szkoły. Po sprawdzeniu wyników rekrutacji będzie musiał wybrać, w której ze szkół 
potwierdzi wolę przyjęcia.

Kto ma pierwszeństwo do klasy - uczeń z większą liczbą 
punktów, który zaznaczył klasę jako drugi wybór, czy 
uczeń z mniejszą liczba punktów, który zaznaczył klasę 



jako pierwszą? 

Pierwszeństwo dostania się ma uczeń z większą liczbą punktów. W procesie rekrutacji do 
szkół ponadpodstawowych o możliwości dostania się decyduje wyłącznie liczba zdobytych 
punktów rekrutacyjnych. Wskazanie szkoły na pierwszej pozycji nie daje pierwszeństwa 
dostania się do tej szkoły.  

Czy jeśli szkoła źle naliczy punkty za szczególne 
osiągnięcia, to można się odwołać? 

Tak. W przypadku stwierdzenia, że komisja rekrutacyjna nieprawidłowo przyznała punkty 
rekrutacyjne, do 5 sierpnia 2022 r. możesz wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia. Szczegółowe terminy i etapy procedury odwoławczej 
wskazane są w harmonogramie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych opublikowanym 
przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Co zrobić, jeśli uczeń nie dostanie się do żadnej z 6 szkół 
wybranych we wniosku? 

Uczeń, który nie dostanie się do żadnej ze wskazanych we wniosku szkół, bierze udział w 
rekrutacji uzupełniającej. Aby rozpocząć rekrutować się w tym procesie, należy sprawdzić 
informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych opublikowaną przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a następnie wybrać szkoły i klasy, do których chce się 
rekrutować i między 3 a 5 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 złożyć wniosek rekrutacyjny. 

Jeśli od początku składam wniosek przez nabór 
elektroniczny, potem po 24 czerwca załączam skany 
świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty, to po zobaczeniu wyników rekrutacji muszę 
iść do szkoły, by potwierdzić wolę przyjęcia?  

Tak. Aby potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, do której zostaliśmy zakwalifikowani, musimy 
dostarczyć do niej papierowy oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty oraz inne wskazane przez szkołę dokumenty. 



Jeśli w dniach 24.06.-12.07. do szkoły pierwszego wyboru 
zaniosę oryginał świadectwa, ale się do niej nie dostanę, 
to czy ta szkoła przesyła świadectwo do szkoły, do której 
się dostanę, czy muszę odebrać świadectwo sam/sama 
i dostarczyć do szkoły, w której chcę potwierdzić wolę 
przyjęcia? 

Nie. Szkoły nie przesyłają sobie dokumentów uczniów. Jeśli w dniach 24.06.-12.07. do 
godz. 15.00 do szkoły pierwszego wyboru zaniesiesz oryginał świadectwa, ale się do niej 
nie dostaniesz, musisz odebrać świadectwo i samodzielnie dostarczyć je do szkoły, w której 
chcesz potwierdzić wolę przyjęcia.

Czy potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły musi być 
złożone tradycyjnie do szkoły, czy można oryginały 
dostarczyć elektronicznie?  

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły musi odbyć się tradycyjnie, poprzez pójście do szkoły, 
ponieważ szkoła musi otrzymać oryginały naszych dokumentów. Systemem elektronicznym 
możesz przesłać tylko skan dokumentu, który nie stanowi jego oryginału. 

Czy potwierdzając wolę przyjęcia do szkoły, składam w niej 
tylko świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu, 
czy dodatkowo jakieś inne dokumenty? 

W każdej szkole, by potwierdzić wolę przyjęcia, należy złożyć oryginał świadectwa i oryginał 
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tych dokumentów każda szkoła 
wskazuje, jakie jeszcze inne dokumenty należy dostarczyć. Przed potwierdzeniem woli 
przyjęcia do szkoły najlepiej wejść na stronę tej szkoły, by uzyskać szczegółowe informacje  
i pobrać wszystkie niezbędne dokumenty.



Czy oryginały dokumentów musi zanieść osobiście rodzic 
lub uczeń, czy nie ma znaczenia, kto złoży te dokumenty? 
Jedziemy w tym czasie na wakacje. 
 
Często w takim przypadku osoba dostarczająca oryginały dokumentów warto, by miała 
ze sobą upoważnienie od rodziców zakwalifikowanego ucznia. Nie jest to jednak regułą, 
dlatego przed wyjazdem na wakacje warto zadzwonić do szkół, do których spodziewamy się 
zakwalifikować i zasięgnąć informacji bezpośrednio. 

Kiedy i gdzie załączam oświadczenia o wyborze drugiego 
języka? 

O momencie załączenia oświadczenia o wyborze drugiego języka każda szkoła decyduje 
samodzielnie. Tę informację należy więc pozyskać na stronie szkoły lub w jej sekretariacie.



NIE ODPOWIEDZIAŁYŚMY  
NA TWOJE PYTANIE?

Skontaktuj się z:
Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym 

https://nabor.pcss.pl/kontakt

Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Poznania 

tel. 61 878 5715, 61 878 4301¸61 878 4297, 61 878 41 85 

e-mail: serwis.oswiata@um.poznan.pl.

Przeczytaj:
Instrukcję wypełniania i wysyłania wniosku

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/File/Download/4170

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/File/Download/4075

Obejrzyj nagranie 
naszego webinaru  

o terminach i zasadach 
rekrutacji.

https://youtu.be/LM-eX3u8F9Y

https://youtu.be/LM-eX3u8F9Y
https://nabor.pcss.pl/kontakt
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/File/Download/4170
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/File/Download/4075


BĄDŹMY W KONTAKCIE

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

ul. Działyńskich 4/5
61-727 Poznań
tel. 61 851 97 84   |   61 855 76 04

www.cdzdm.pl   |   cdzdm@cdzdm.pl

https://www.youtube.com/c/cdzdmpoznan

https://www.facebook.com/cdzdm

https://www.cdzdm.pl/
https://www.youtube.com/c/cdzdmpoznan
https://www.facebook.com/cdzdm

