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REGULAMIN REKRUTACJI  NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie przepro-

wadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148, ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o syste-

mie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2245, ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegól-

nych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

2020 poz. 493 ze zm.). 
 

II. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną. 

    Komisja: 

1. Przeprowadza postępowanie rekrutacyjne. 

2. Ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do 

szkoły. 

3. Ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

4. Podaje informację o wolnych miejscach w szkole. 

5. Sporządza protokoły z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o ter-

miny postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy 

składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych. 

 

III. Uwagi ogólne 

1. Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie. Do dyspozycji uczniów został oddany elektro-

niczny system scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Powiatu Wągro-

wieckiego dostępny dla rodziców / kandydatów. Adres zostanie udostępniony uczniom  

w szkole podstawowej, będzie także dostępny na stronie internetowej Liceum. 
Kandydat w formularzu może wskazać maksymalnie trzy szkoły wyboru. 

2. W formularzu wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do 

najmniej preferowanych przez kandydata. 

3. Formularz wniosku po wydrukowaniu, składany jest do dyrektora szkoły i podlega weryfi-

kacji i akceptacji przez komisję rekrutacyjną. 

4. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej, którego 

ocena z zachowania jest wyższa od nieodpowiedniej i uzyskał w postępowaniu rekrutacyj-

nym przynajmniej 70 punktów. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może 

otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów. 

5. Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej odbywa się na podstawie osiągniętych wyników 

ustalonych przez komisję i przeliczonych na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym. 

6. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający 

w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycz-

nej.  

7. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: 

oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, ukończenia szkoły podstawowej  

z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące 

wynik egzaminu ósmoklasisty. 

8. Zasady ustalenia sumy punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym. 
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Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja Razem 

1. 

Liczbowo określona ocena z języka polskiego 

cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt.,  

dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt. 

max 18 punktów 

max  

100 punktów 

2. 

Liczbowo określona ocena z obowiązkowego  

języka obcego nowożytnego 

cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt.,  

dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt. 

max 18 punktów 

3. 

Liczbowo określona ocena z matematyki 

cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., 

dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt. 

max 18 punktów 

4. 

Liczbowo określona ocena z przedmiotu obo-

wiązkowego wskazanego przez Szkolną Komisję 

Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną 

     cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt.,  

dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt. 

max 18 punktów 

5. Świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt. 

6. 

Dodatkowe osiągnięcia: 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących kon-

kursem o zasięgu ponadwojewódzkim organi-

zowanym przez kuratorów oświaty na podsta-

wie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 

– 10 pkt., 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – 7 pkt., 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących kon-

kursem o zasięgu międzynarodowym lub ogól-

nopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopol-

skim, przeprowadzanymi zgodnie z przepi-

sami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i 

art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramo-

wym planem nauczania szkoły artystycznej – 

10 pkt., 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ra-

mowym planem nauczania szkoły artystycz-

nej – 4 pkt. 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ra-

mowym planem nauczania szkoły artystycz-

nej – 3 pkt.; 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących kon-

kursem o zasięgu wojewódzkim organizowa-

nym przez kuratora oświaty: 

max 18 punktów 



 

- 4 - 

 

REGULAMIN REKRUTACJI  NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty kon-

kursu przedmiotowego – 10 pkt., 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata kon-

kursu tematycznego lub interdyscyplinar-

nego– 7 pkt., 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty kon-

kursu tematycznego lub interdyscyplinar-

nego – 5 pkt., 

d) tytułu finalisty konkursu przedmioto-

wego – 7 pkt., 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.; 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących kon-

kursem albo turniejem, o zasięgu ponadwoje-

wódzkim lub wojewódzkim, przeprowadza-

nymi zgodnie z przepisami wydanymi na pod-

stawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 

ustawy: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty kon-

kursu z przedmiotu lub przedmiotów arty-

stycznych objętych ramowym planem nau-

czania szkoły artystycznej – 10 pkt., 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata tur-

nieju z przedmiotu lub przedmiotów arty-

stycznych nieobjętych ramowym planem na-

uczania szkoły artystycznej – 7 pkt., 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju 

z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – 5 pkt., 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramo-

wym planem nauczania szkoły artystycznej 

– 7 pkt., 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ra-

mowym planem nauczania szkoły artystycz-

nej – 3 pkt., 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ra-

mowym planem nauczania szkoły artystycz-

nej –  2 pkt.; 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wie-

dzy innych niż wymienione w pkt 1–4, arty-

stycznych lub sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

    a) międzynarodowym –  4 pkt., 

b) krajowym – 3 pkt., 

c) wojewódzkim – 2 pkt., 

d) powiatowym – 1 pkt.  
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W konkursach wiedzy i artystycznych nie 

uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo  

w konkursach. Podstawą naliczania punktów 

jest wpis na świadectwie ukończenia gimna-

zjum. W przypadku niejednoznacznego zapisu 

wymagany jest do wglądu dyplom lub inny do-

kument potwierdzający rangę zawodów, nazwę 

organizatora oraz zajęte przez ucznia/zawod-

nika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego 

polskiego/okręgowego związku sportowego, 

szczególnie jeśli organizatorem zawodów był 

inny podmiot działający z jego upoważnienia) 

7. 

Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub 

środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wo-

lontariatu 

3 punkty 

8. 

Egzamin ósmoklasisty: 

 język polski 

(max 100%=35 pkt., wynik egzaminu 

mnoży się przez 0,35) 

 matematyka 

(max 100%=35 pkt., wynik egzaminu 

mnoży się przez 0,35) 

 język obcy nowożytni 

(max 100%=30 pkt., wynik egzaminu 

mnoży się przez 0,3) 

  

 max 35 punktów  

  

max 35 punktów  

  

 max 30 punktów 

max  

100 punktów 

MAKSYMALA LICZBA PUNKTÓW  

MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA  200 PKT. 

 

 

8.1. Przedmioty punktowane przez komisję rekrutacyjną zostały określone w poniższej tabeli 

 

profil przedmioty punktowane przez komisję rekrutacyjną 

politechniczny j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

biznesowy j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

medyczny j. polski, matematyka, biologia lub chemia, j. obcy 

medialny j. polski, matematyka, historia, j. obcy 

ogólny j. polski, matematyka, biologia, j. obcy 

europejski j. polski, matematyka, j. angielski lub wos, j. obcy drugi 

artystyczny j. polski, matematyka, język angielski lub historia, drugi  j. obcy 

turystyczny j. polski, matematyka, j. angielski lub geografia, j. obcy drugi 
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8.2 Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

w tym za: 

8.2.1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

8.2.1.1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

8.2.1.2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przy-

znaje się 7 punktów, 

8.2.1.3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przy-

znaje się 5 punktów; 

8.2.2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

8.2.2.1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych ob-

jętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  

10 punktów, 

8.2.2.2 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie-

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  

4 punkty, 

8.2.2.3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieob-

jętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  

3 punkty; 

8.2.3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organi-

zowanym przez kuratora oświaty: 

8.2.3.1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 

10 punktów, 

8.2.3.2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscy-

plinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

8.2.3.3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscy-

plinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

8.2.4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

8.2.5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

5 punktów, 

8.2.6.  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

3 punkty; 

8.3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwoje-

wódzkim lub wojewódzkim: 

8.3.1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów arty-

stycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 

10 punktów, 

8.3.2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycz-

nych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  

7 punktów, 

8.3.3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycz-

nych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  

5 punktów, 

8.3.4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ra-

mowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

8.3.5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

8.3.6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ra-

mowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 
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8.4. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, arty-

stycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty dzia-

łające na terenie szkoły, na szczeblu: 

8.4.1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

8.4.2. krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

8.4.3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

8.4.4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

8.5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punktach 8.2. – 8.4., na 

tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, 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 wszyst-

kie osiągnięcia wynosi 18. 

8.6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

8.7. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Wielkopol-

skiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,  które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsca uznane za wyso-

kie w tych zawodach w roku szkolnym 2021/2022 zostały określone w załączniku do zarzą-

dzenia nr 110.1.10.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2022 roku.  

9. Kandydaci – laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci kon-

kursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program 

obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przed-

miotu, uzyskują w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym 200 punktów i przyjmowani 

są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników wymienionych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej i egzaminie ósmoklasisty. 

10. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decydują sumy punktów uzyskanych w wy-

niku postępowania rekrutacyjnego. 

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania re-

krutacyjnego, w drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ogra-

niczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwier-

dzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postę-

powania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wol-

nymi miejscami, w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie kryteria, które 

mają jednakową wartość: 

11.1. wielodzietność rodziny kandydata, 

11.2. niepełnosprawność kandydata, 

11.3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

11.4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

11.5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

11.6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

11.7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

12. Gdy wyżej wymienione preferencje nie dają możliwości ustalenia kolejności kandydatów 

z taką samą liczbą punktów, decyzję w tej sprawie podejmuje komisja. 

13. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowo-

duje zaprzestanie wobec kandydata czynności rekrutacyjnych lub nieuwzględnienie jego 

osiągnięć i uprawnień.  
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14. O umieszczeniu kandydata na listach zakwalifikowanych do przyjęcia decyduje uzyskana 

przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły. 

15. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w szcze-

gółowym kalendarzu jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia kandydata 

na liście przyjętych do szkoły. 

 
 

IV. Proponowane profile w roku szkolnym 2021/2022 
 

Profil 
Przedmioty nauczane 

w zakresie rozszerzonym 

politechniczny 
matematyka, fizyka* 
* jeżeli organizacja zajęć pozwoli, istnieje możliwość zamiany 

przedmiotu rozszerzonego z fizyki na chemię 

biznesowy matematyka, geografia 

medyczny biologia, chemia 

medialny język polski, historia 

ogólny język polski, biologia 

europejski język angielski, wiedza o społeczeństwie 

artystyczny język angielski, język polski 

turystyczny język angielski, geografia 

 

 Od klasy pierwszej uczniowie realizują przedmioty obowiązkowe w zakresie podstawowym 

i w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty dodatkowe do wyboru (religia lub / i etyka, wycho-

wanie do życia w rodzinie).  

W klasie pierwszej uczniowie realizują przedmioty uzupełniające w wymiarze jednej godziny 

tygodniowo a w klasie trzeciej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.   

Profil 
Przedmiot uzupełniający  

Klasa I Klasa III 

politechniczny rysunek techniczny programowanie i grafika komputerowa 

biznesowy Business English ekonomia w praktyce 

medyczny laboratorium chemiczne promocja zdrowia 

medialny social media warsztaty filmowe 

ogólny 
psychologia  

w relacjach społecznych 
wespół tworzymy zespół 

europejski 
wiedza  

o krajach anglojęzycznych 

protokół dyplomatyczny  

i debaty oksfordzkie 

artystyczny rytmika i taniec zajęcia teatralne 

turystyczny turystyka regionalna aktywność i rekreacja 
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REGULAMIN REKRUTACJI  NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

Przed zakończeniem pierwszego semestru uczeń klasy pierwszej może wnioskować do dyrek-

tora szkoły o zmianę profilu lub przedmiotu rozszerzonego. Dyrektor może wyrazić zgodę, jeśli 

zachowane zostaną warunki organizacji pracy szkoły. Przed formalną zmianą profilu lub 

przedmiotu rozszerzonego uczeń jest zobowiązany zaliczyć różnice programowe z przedmiotu 

lub przedmiotów rozszerzonych. 

V. Wymagane dokumenty: 

1. Formularz podania o przyjęcie do szkoły dostępny po zarejestrowaniu się kandydata na stro-

nie https://powiatwagrowiecki.edu.com.pl/kandydat, wydrukowany i podpisany przez jed-

nego z rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Dwie fotografie legitymacyjne (opisane imieniem i nazwiskiem). 

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, na którym umieszcza się udokumentowane in-

formacje o uzyskaniu wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim ty-

tułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olim-

piady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódz-

kim lub ponadwojewódzkim, a także osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym 

na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

5. Podanie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.  

VI. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej Liceum w zakładce 

rekrutacja oraz na stronie https://powiatwagrowiecki.edu.com.pl/kandydat 

VII.  Uwagi końcowe 

1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje komisja rekrutacyjna. 

2. Jeżeli liczba kandydatów do klas pierwszych nie przekracza limitu miejsc, to po zakończe-

niu rekrutacji uzupełniającej o przyjęciu uczniów na wolne miejsca do danego oddziału 

decyduje dyrektor Liceum. 

3. We wszystkich przypadkach nieobjętych regulaminem rekrutacji decyzję podejmuje dyrek-

tor szkoły. 

4. Ogólne zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich 

w Wągrowcu zostały opracowane przez zespół rekrutacyjny oraz wprowadzone Zarządze-

niem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wą-

growcu. 

  

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 marca 2022 roku i traci moc z dniem 31 sierpnia 2022 

roku. 

 
 
 

Zatwierdzam regulamin 
 
 
 

Maciej Patelski  
 dyrektor I LO w Wągrowcu 

https://powiatwagrowiecki.edu.com.pl/kandydat
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-02-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-02-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-02-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://powiatwagrowiecki.edu.com.pl/kandydat

