
Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w XIV Liceum  Ogólnokształcącym im. 

Kazimierza Wielkiego w Poznaniu - rok szkolny 2023/2024 

§ 1 

Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych określa art.154 

ust.  1 pkt 2 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2019r. 

poz. 1148, z póź. zm.) oraz § 11b ust. 2 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.)  

§ 2 

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły.  

§ 3 

1. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w szkole na  formularzu 

zgłoszeniowym (wniosku) wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały.  

2. Uczeń wybierający oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.  

§ 4 

 O przyjęciu do klasy preferowanej przez kandydata decyduje liczba punktów uzyskanych w 

postępowaniu kwalifikacyjnym.   

§ 5 

1. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć 

kandydatów  odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczeniu 

o wynikach egzaminów szkoły podstawowej regulowany jest  odpowiednią ustawą.  

2. Laureaci i Finaliści olimpiad przedmiotowych lub Laureaci konkursów przedmiotowych  o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej  kolejności- 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r., - Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo  oświatowe Dz.U. 

z 2017r. poz. 60.  

3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów poświadczających wyżej 

wymienione osiągnięcia.   

4. Na liście przyjętych kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach,  z wpisem 

odpowiednio „Laureat/Finalista olimpiady, Laureat konkursu”  w kolumnie liczba uzyskanych 

punktów.  

§ 6 

1. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu 

kwalifikacyjnym  pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ma zastosowanie Ustawa z dnia 14 

grudnia 2016  



r. przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60 z  póź.zm).  

2. Kandydat nabywa powyższych uprawnień pod warunkiem dostarczenia 

stosownego  zaświadczenia w czasie składania dokumentów zgodnie z przyjętymi terminami.  

3. O kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z § 6 

Regulaminu  przyjęć.  

 

§ 7 

Terminy 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do 

klas  pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, 

o  których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół 

policealnych,  branżowych szkół ii stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok 

szkolny  2023/2024 https://ko.poznan.pl/bez-kategorii/2022/01/terminy-postepowania-

rekrutacyjnego-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20222023/ 

 

§ 8 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do XIV Liceum Ogólnokształcącego:  

1. Formularz zgłoszeniowy /Wniosek o przyjęcie do szkoły  

wypełnij wniosek elektroniczny na stronie 

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa  (na dzień 10.03.2023 nieaktywny)  

2. Świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  3. 

Załączniki składane po ogłoszeniu listy przyjętych do XIV Liceum Ogólnokształcącego:  

a. dwie podpisane fotografie    

b. karta zdrowia 

 

§ 9 

Ustalenia szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej (przedmioty rekrutacji) 

https://padlet.com/Kasia_Szpak/14-lo-pozna-oferta-klas-2023-24-cm8pdg3tnhdlxsdw 
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