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OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW 

po ukończeniu szkoły podstawowej 

do klas pierwszych 

III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego 

w Poznaniu 

na rok szkolny 2020/2021 

 

 
 

 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.); 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i 

centrów (Dz. U. poz. 1737); 

3. Zarządzenie Nr 110.1.8.2020 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół 

ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i 

czteroletniego technikum, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół 

policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych 

4. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonych przez Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym 2020/21 
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I.  

 

1. Rekrutację do III LO na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza  się na podstawie  elektronicznego systemu „NABÓR 2020” 

(systemowa obsługa rekrutacji oświatowej - PCSS). 

2. Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna  na podstawie zasad wynikających z obowiązujących wyżej 

wymienionych przepisów prawa. 

3. W roku szkolnym 2020/2021 kandydaci po ukończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej będą przyjmowani do 

następujących  klas pierwszych: 

SYMBOL 
ODDZIAŁU 

NAZWA PRZEDMIOTY 
ROZSZERZONE 

JĘZYKI 
OBCE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 

 
P_1a PITAGORAS - 

AKADEMICKA 
 

matematyka,  

fizyka  
język 
angielski 
(I język)1,  
język 
niemiecki 
(II język)2 

język polski, 
matematyka, 
język obcy3, 
fizyka  
 

P_1b VESPUCCI – 
AKADEMICKA 
 

matematyka,  
geografia 

język 
angielski 
(I język)1, 
język 
hiszpański 
(II język)2 
lub 
język 
francuski 
(II język)2 

język polski, 
matematyka, 
język obcy3, 

  geografia 
   

P_1c LINUX – 
AKADEMICKA 
 

informatyka, 
matematyka,  
fizyka  
 

język 
angielski 
(I język)1,  
język 
niemiecki 
(II język)2 

język polski, 
matematyka, 
język obcy3, 
fizyka  
 

P_1d DA VINCI - 
AKADEMICKA 

j.polski, 
historia 

język 
angielski 
(I język)1, 
język 
hiszpański 
(II język)2 
lub 
język 
francuski 
(II język)2 

język polski, 
matematyka, 
język obcy3,  
historia 

P_1e LINNEUSZ - 
AKADEMICKA 

biologia,  
chemia 

język 
angielski 
(I język)1, 
język 
niemiecki 
(II język)2 
lub  
język 

język polski, 
matematyka, 
język obcy3, 
biologia 
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Przypisy: 

 

1I język: obowiązkowa kontynuacja nauki języka - poziom nauczania w grupie uzależniony jest od stopnia zaawansowania 
znajomości I języka obcego 
 
2 II język: poziom nauczania w grupie uzależniony jest od stopnia zaawansowania znajomości II języka obcego (uczniowie 
klas pierwszych przypisywani będą do grup na podstawie informacji złożonej w formularzu wyboru drugiego języka obcego – 
do pobrania w zakładce „Formularz wyboru II j. obcego” lub w sekretariacie szkoły). Pierwszeństwo w zakresie przydzielania 
do grupy językowej posiada uczeń z wyższą punktacją. Minimalna liczba osób w grupie – 14 uczniów. 

 
           3Obowiązkowy język obcy 

 

 

II.Terminy i dokumenty 

 

1. Od 11 maja 2020r. do 23 czerwca 2020r. do godz. 15
00

 kandydaci do klas pierwszych  składają  w sekretariacie  III LO w 

Poznaniu następujące dokumenty: 

 

 wniosek do szkoły, podpisany przez rodziców, wydrukowany ze strony  

                                                   https://nabor.pcss.pl/poznan/ 

 

 

 dokumenty uprawniające do pierwszeństwa na drugim albo na trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego. 

 

 

2. Kandydaci do klas pierwszych w terminie od 26 czerwca 2020r. do 30 czerwca 2020r. do godz.15.00, uzupełniają wniosek o 

przyjęcie do III LO w Poznaniu, składając oryginały lub kopie (poświadczone przez dyrektora szkoły)  świadectwa 

ukończenia szkoły oraz  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna do 13 lipca 2020r. o godz. 10.00 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów 

zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.  

 

4. Do dnia 20 lipca 2020r. do godz. 15.00  kandydaci składają oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie 

do III LO w Poznaniu oryginałów świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

(o ile oryginały dokumentów nie zostały  złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do III LO).  

5. Ponadto kandydaci składają: 

 dwa podpisane zdjęcia,  

 kartę zdrowia,  

 "Formularz wyboru II j. obcego”, oświadczenie dotyczące nauki religii i wdżr, oświadczenie dla potrzeb medycyny 

szkolnej (wymienione dokumenty można  pobrać w sekretariacie szkoły lub ze szkolnej strony- zakładka "Rekrutacja"). 

 

6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna  21 lipca 2020r. do godz. 13.00 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i 

listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia, a także podaje informację o liczbie wolnych 

miejsc, o ile takie istnieją. 

 

francuski 
(II język)2 

P_1f AVICENNA – 
AKADEMICKA 

biologia,  
chemia 

język 
angielski 
(I język)1, 
język 
niemiecki 
(II język)2 
lub  
język 
francuski 
(II język)2 

język polski, 
matematyka, 
język obcy3, 
biologia 
 

https://nabor.pcss.pl/poznan/
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7. W przypadku ewentualnego niedoboru kandydatów  Szkolna Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie uzupełniające  

nie później niż  do 24 sierpnia 2020r. do godz. 15.00. 

 

 

III.  

 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej III LO decyduje liczba punktów 

 

 

Sposób przeliczania na punkty - egzamin gimnazjalny 

  

Lp. 
Egzamin gimnazjalny 

(wyniki poszczególnych egzaminów mnoży się przez 0,2) 
Punktacja 

1. 

„część humanistyczna” 

- język polski (max 100%=20 pkt.) 

- historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt.) 

 

max 40 pkt. 

2. 

„część matematyczno-przyrodnicza” 

- matematyka (max 100%=20 pkt.) 

- przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt.) 

 

max 40 pkt. 

3. 
„część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy”  

(max 100%=20 pkt.) 
max 20 pkt. 

 Razem za egzamin gimnazjalny 100 punktów 

 

Sposób przeliczania na punkty – świadectwo ukończenia gimnazjum 

 

Lp. Świadectwo ukończenia gimnazjum Punktacja 

1. 
liczbowo określona ocena z języka polskiego: 

cel – 18 pkt.,  bdb -  17 pkt., db – 14pkt.,  dst – 8 pkt., dop – 2 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max 18 pkt. 

2. 
liczbowo określona ocena z matematyki: 

cel – 18 pkt.,  bdb -  17 pkt., db – 14 pkt.,  dst – 8 pkt., dop – 2 pkt. 

 

max 18 pkt. 

3. 
liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego: 

cel – 18 pkt.,  bdb -  17 pkt., db – 14 pkt.,  dst – 8 pkt., dop – 2 pkt. 

 

max 18 pkt. 

4. 

liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjną 

stosownie do rodzaju klasy:  

cel – 18 pkt.,  bdb -  17 pkt., db – 14 pkt.,  dst – 8 pkt., dop – 2 pkt. 

 

max 18 pkt. 

5. świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów 

6. 
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w 

formie wolontariatu 
3 punkty 

 

Sposób przeliczania na punkty –  szczególne osiągnięcia kandydatów 

odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 18 punktów 

 

Lp. Szczególne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie  

 

 

Punktacja 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

 

 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim 
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albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 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 ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

 a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

 f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 

ust. 2 pkt 8 ustawy: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

 

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub 

sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na 

szczeblu: 
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych 

 i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego kandydata w tych zawodach, z 

tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt. 

 

  

 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  

 
max 18 

punktów 

 Razem: punkty ze świadectwa  100 pkt. 

 Razem: punkty z egzaminu gimnazjalnego  100 pkt. 

 Razem: wszystkie możliwe do uzyskania punkty 200 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób przeliczania na punkty - egzamin ósmoklasisty 
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Lp. 

Egzamin ósmoklasisty 

 

 

Punktacja 

1. 

 

     język polski (max 100%=35 pkt.) -  wynik egzaminu mnoży się przez 0,35 

 

 

max 35 pkt. 

2. 

 

 

      matematyka (max 100%=20 pkt.) - wynik egzaminu mnoży się przez 0,35 

 

 

 

max 35 pkt. 

3. 

        

       język obcy  nowożytny (max 100%=20 pkt.) - wynik egzaminu mnoży się przez 0,30 

 

 

max 30 pkt. 

 Razem za egzamin ósmoklasisty 100 punktów 

 

Sposób przeliczania na punkty – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

 

Lp. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Punktacja 

1. 
liczbowo określona ocena z języka polskiego: 

cel – 18 pkt.,  bdb -  17 pkt., db – 14pkt.,  dst – 8 pkt., dop – 2 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max 18 pkt. 

2. 
liczbowo określona ocena z matematyki: 

cel – 18 pkt.,  bdb -  17 pkt., db – 14 pkt.,  dst – 8 pkt., dop – 2 pkt. 

 

max 18 pkt. 

3. 
liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego: 

cel – 18 pkt.,  bdb -  17 pkt., db – 14 pkt.,  dst – 8 pkt., dop – 2 pkt. 

 

max 18 pkt. 

4. 

liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjną 

stosownie do rodzaju klasy:  

cel – 18 pkt.,  bdb -  17 pkt., db – 14 pkt.,  dst – 8 pkt., dop – 2 pkt. 

 

max 18 pkt. 

5. świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów 

6. 
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w 

formie wolontariatu 
3 punkty 

 

Sposób przeliczania na punkty –  szczególne osiągnięcia kandydatów 

odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 18 punktów 

 

Lp. Szczególne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie  

 

 

Punktacja 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

 

 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim 

albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 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 ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

 a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
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b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

 f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 

ust. 2 pkt 8 ustawy: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

 

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub 

sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na 

szczeblu: 
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych 

 i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego kandydata w tych zawodach, z 

tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt. 

 

  

 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  

 
max 18 

punktów 

 Razem: punkty ze świadectwa  100 pkt. 

 Razem: punkty z egzaminu ósmoklasisty 100 pkt. 

 Razem: wszystkie możliwe do uzyskania punkty 200 pkt. 

 

 

 

IV.  

 

Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są:  

a) laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 

b) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  lub ponadwojewódzkim. 

 

 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej 

wymienione  osiągnięcia.  

 

 

V. 

 

1. Po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów Szkolna Komisja Rekrutacyjna we wskazanych  terminach 

przekazuje dane do PCSS w celu sporządzenia najpierw listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów 

niezakwalifikowanych do szkoły, a następnie   listy przyjętych i  listy nieprzyjętych kandydatów do szkoły. 

2. O przyjęciu do szkoły i do wskazanej  (przez kandydata we wniosku)  klasy decyduje suma  uzyskanych punktów. 
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3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu 

tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod 

uwagę łącznie kryteria:  

a)    wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria, o których mowa w pkt. 4, mają jednakową wartość. 

 

 

 

 

 

 

 

 


