
Zasady rekrutacji  

do XXXVII LO z Oddziałami Terapeutycznymi  

im. Jana Pawła II w Poznaniu 

rok szkolny 2021/2022 
 

 

1. Kryteriami przyjęcia do klasy pierwszej są: 

a) ukończenie szkoły podstawowej, 

b) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty z OKE, 

c) opinia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o  potrzebie kształcenia w oddziale 

terapeutycznym . 

2. Kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły do sekretariatu szkoły. 

3. Do wniosku dołącza się: 

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

b) wyniki egzaminu ósmoklasisty 

c) opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia w oddziale 

terapeutycznej, 

d) Kartę Zdrowia, 

e) 2 x zdjęcia legitymacyjne, 

f) kandydat do klasy drugiej lub trzeciej dodatkowo dołącza świadectwa ukończonych 

wcześniej etapów edukacyjnych. 

4. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  

w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych 

publicznych szkół ponadpodstawowych ogłosił  Minister Edukacji i Nauki w tabeli 

stanowiącej załącznik do powyższego dokumentu. 

https://www.gov.pl/attachment/519f099d-c622-4fdd-8524-40d0b0fcbd0e 

 

a)  złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej 

jednego rodzica/prawnego opiekuna) od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. 

do godz. 15.00, 

b)  uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej, o zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty, o opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie 

objęcia nauczaniem w oddziale terapeutycznym  oraz złożenie nowego 

https://www.gov.pl/attachment/519f099d-c622-4fdd-8524-40d0b0fcbd0e


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,  

c)  w terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów 

zakwalifikowanych, składa się 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, 

d) w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub 

orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym 

dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy 

wskazać przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas 

zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń 

został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r., 

e)  nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie 

równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń 

został przyjęty. 

5. Terminy list kandydatów: 

a) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r., 

b) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą  

2 sierpnia 2021 r. 

 


