
1 
 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 
2021/2022 

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

PODSTAWA PRAWNA 
1. USTAWA PRAWO OŚWIATOWE z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U z 2019r., poz.1148 ze zm.– rozdział 6). 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1737.) 

3. 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.) 

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ  

I TERMINY ICH SKŁADANIA 

Wszystkie dokumenty kandydat składa on-line, z indywidualnego konta, na stronie  
 https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa/ 

 
 od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15.00  
▪ wniosek o przyjęcie do szkoły wypełniony i złożony on-line  
 
od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15.00  
▪ skan lub zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej złożone on-line  
▪ skan lub zdjęcie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty złożone on-line  
 
od 23 do 30 lipca do godz. 15.00  
▪ potwierdzenie woli nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły  
i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty  
 

KRYTERIA PRZYJĘCIA KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM  

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę łącznie następujące 
kryteria: 

1) liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty z zakresu: 

▪ języka polskiego 

▪ matematyki  

▪ jednego przedmiotu wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia 

▪ języka obcego nowożytnego 

2) liczba punktów pochodząca z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z: 

▪ języka polskiego 

▪ matematyki 

▪ dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjno-

kwalifikacyjną w zależności od wybranego przez kandydata profilu klasy) 

https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa/
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3) liczba punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 

4) liczba punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia 

5) liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

ZASADY PUNKTACJI  

kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów: 

1)  do 100 pkt. za wyniki egzaminu ósmoklasisty 

2)  do 72 pkt. za wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zależności od profilu klasy: 

Profil klasy  Przedmioty  
których oceny są przeliczane na punkty  

humanistyczno – artystyczny  język polski  
matematyka  
język obcy  
wos  

biologiczno – medyczny  język polski  
matematyka  
język obcy  
biologia  

językowo - geograficzny  język polski  
matematyka  
język angielski  
geografia  

 

liczba punktów przyznawanych za poszczególne oceny: 

ocena  liczba punktów  

celujący  18  

bardzo dobry  17  

dobry  14  

dostateczny  8  

dopuszczający  2  

 

 
3)  7 pkt. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  

4)  do 18 pkt. za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 
wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  

5)  do 3 pkt. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  
w szczególności w formie wolontariatu.  
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LICZBA PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA WYNIKI UZYSKANE W KONKURSACH 

PRZEDMIOTOWYCH:  

 

1. Konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty  

finalista konkursu przedmiotowego  10 pkt  

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  7 pkt  

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  5 pkt  

 

2. Konkursy wiedzy o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim lub turnieje o zasięgu 

ogólnopolskim  

finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej  

10 pkt  

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej  

4 pkt  

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej  

3 pkt  

 

3. Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty  

finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych  10 pkt  

laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych  7 pkt  

finalista dwóch lub więcej konkurów tematycznych lub interdyscyplinarnych  5 pkt  

finalista konkursu przedmiotowego  7 pkt  

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  5 pkt  

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  3 pkt  

 

4. Konkursy wiedzy albo turnieje o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim  

finalista dwóch lub więcej konkursów z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

10 pkt  

laureata dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

7 pkt  

finalista dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

5 pkt  
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finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej  

7 pkt  

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej  

3 pkt  

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej  

2 pkt  

 
5. Inne niż wyżej wymienione konkursy wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez 
kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły  
 

wysokie miejsce na szczeblu międzynarodowym  
 

4 pkt  

wysokie miejsce na szczeblu krajowym  
 

3 pkt  

wysokie miejsce na szczeblu wojewódzkim  
 

2 pkt  

wysokie miejsce na szczeblu powiatowym  
 

1 pkt  

 

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

wiedzy, artystycznych i sportowych, 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 wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

Aktywność społeczna  
 

na rzecz środowiska szkolnego  
do 3 pkt 

w wolontariacie  

 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureat konkursu przedmiotowego  

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek 

artystycznych, przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o systemie 

oświaty, jest przyjmowany do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów naboru w pierwszej kolejności. 


