
ZARZĄDZENIE Nr 70/2019 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 13 maja 2019 roku 

 

w sprawie wykorzystania systemu elektronicznego w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych szkołach 

ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego i czteroletniego technikum w roku szkolnym 2019/2020 

w Koninie    

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 32 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust.2  ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2019 r., poz. 511) w związku 
z art.130, art. 134, art. 137, art. 140, art. 142, art. 157 - 159 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 z późn. zm.) i Zarządzenia nr 110.1.7.2019 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r., zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok 
szkolny 2019/2020 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego vEdukacja Nabór.  

 
§ 2. 

Niniejszym zarządzeniem objęte są następujące szkoły: 
 

 1. Szkoły ponadpodstawowe: 
a) I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie reprezentowane 

przez dyrektor Elżbietę Świder, 
b) II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie 

reprezentowane przez dyrektor Małgorzatę Koziarską - Sip, 
c) III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie 

reprezentowane przez dyrektor Bożenę Pyzder, 
d) Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie reprezentowany przez dyrektora 

Tomasza Kucharczyka, 
e) Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie 

reprezentowany przez dyrektora Janusza Kamińskiego, 
f) Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Koninie reprezentowany przez dyrektora Karola Leszczyńskiego, 
g) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie 

reprezentowany przez dyrektora Krzysztofa Pachciarza, 



h) Zespół Szkół Technicznych w Koninie reprezentowany przez dyrektor Edytę 
Truszkowską. 

 
2. Szkoły podstawowe: 

a) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej reprezentowana przez dyrektor Marię 
Słowikowską, 

b) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu reprezentowana przez 
dyrektor Alinę Frankowską, 

c) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka reprezentowana przez dyrektora 
Zbigniewa Kosmalskiego, 

d) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta reprezentowana przez dyrektora 
Grzegorza Jankowiaka, 

e) Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 
Wielkopolskich reprezentowana przez dyrektora Mirosława Małuszka, 

f) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Bohaterów Westerplatte reprezentowana przez dyrektor 
Dorotę Silską,  

g) Szkoła Podstawowa nr 10  im. Adama Mickiewicza reprezentowana przez dyrektora 
Karola Fritza, 

h) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka reprezentowana przez dyrektor 
Małgorzatę Łechtańską, 

i) Szkoła Podstawowa nr 12  im. Stanisława Moniuszki reprezentowana przez dyrektor 
Mariolę Nowicką, 

j) Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków reprezentowana przez Panią  
Alicję Bąk jako zastępującą dyrektor Iwonę Baszczyk.  
 

§ 3. 

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych odbywa się w oparciu o zasadę 
powszechnej dostępności.  

 

§ 4. 

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych 
publicznych szkół ponadpodstwowych określa załącznik nr 1, są zgodne 
z terminarzem rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 ogłoszonym przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.  

2. W ramach procesu rekrutacji na platformie należy dokonać procesu rejestracji na 
portalu https://konin.edu.com.pl, na którym można zapoznać się  z informacjami 
i pobrać dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.  

 

§ 5. 
Nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych czuwa 
komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły.  

 

 



§ 6. 

Dyrektorzy szkół objętych naborem elektronicznym zobowiązani są do wprowadzenia 
stosownych zmian w statutach, uwzględniając postanowienia niniejszego zarządzenia. 

 

§ 7. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego 
w Koninie oraz dyrektorom szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych biorących 
udział  w rekrutacji w systemie elektronicznym vEdukacja Nabór.  
 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
 

 

 

Prezydent Miasta Konina 

 

       Piotr Korytkowski 
 


