
ZASADY REKRUTACJI  

do XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 5 w 

Szczecinie na rok szkolny 2017/2018 

 Zgodnie z art. 20f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.), § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 

absolwentami dotychczasowego gimnazjum, Zarządzeniem nr 24/2017 Zachodniopomorskiego 

Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w 

postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych 

szkół ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 2017/2018 dyrekcja 

szkoły podaje zasady rekrutacji do klas pierwszych XVIII Liceum w Szczecinie na rok szkolny 

2017/2018. 

 I. Terminy i wymagane dokumenty:  

1. Kandydaci do klasy 1a  składają wnioski o przyjęcie do szkoły od 9 maja 2017r. (wtorek) do 23 maja 

2017r. (wtorek) , do godziny 15:00. 

2. Kandydaci do klas 1 b,1c składają wnioski o przyjęcie do szkoły od 9 maja 2017r. (wtorek)  do                 

21 czerwca 2017r.(środa)  do godziny 15:00 .  

3. W dniach  6-7 czerwca 2017r. o godz. 14:00 zostaną przeprowadzone próby sprawności fizycznej.         

    7.06 - piłka siatkowa dziewcząt , 6.06. - piłka nożna chłopców 

 

 4. Kandydaci na każdym z wymienionych wyżej etapów mogą dołączyć:  

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje lub 

więcej dzieci), [druk oświadczenia można znaleźć na stronie naboru www.nabor.pcss.pl/szczecin],  

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.) – orzeczenie 

może dotyczyć kandydata, jego rodzica lub rodzeństwa,  

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód albo separację, lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem, [druk oświadczenia można znaleźć na stronie naboru www.nabor.pcss.pl/szczecin], 2 

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).  

Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu).                                   

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

http://www.nabor.pcss.pl/szczecin


składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, może żądać dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w ww. oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez 

przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.  

5. W dniach 23 czerwca 2017 r. (piątek) do 27 czerwca 2017 r. (wtorek) do godziny 15:00, kandydaci 
składają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora 
gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii musi znaleźć się: adnotacja „Stwierdzam 
zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły oraz imienna pieczątka dyrektora lub 
upoważnionej przez niego osoby.  
 
6. 03.07.2017 r. do godz. 15.00 komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do 

przyjęcia do klasy pierwszej i listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy 

pierwszej XVIII LO w Zespole Szkół nr 5. 

 7. Do 7 lipca 2017r. (piątek) godzina 12:00 – kandydaci umieszczeni na liście kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w  XVIII LO w Zespole Szkół nr 5 

poprzez złożenie oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz dwóch aktualnych fotografii 

(podpisanych na odwrocie).  

 8. 26 lipca 2017 r. (środa) o godzinie 12:00 – komisja rekrutacyjna ogłasza listy przyjętych do klasy 

pierwszej oraz listy nieprzyjętych na rok szkolny 2017/2018 do XVIII LO w Zespole Szkół nr 5                          

w Szczecinie. 

 

II. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klas pierwszych: 

         - klasa sportowa (matematyczno – przyrodnicza) (1a) 

               (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia/geografia*,  

                język angielski/język  niemiecki*) 

      

 -  klasa  teatralno - dziennikarska z elementami prawa (1b)                                                                     

                (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski,  geografia/biologia*, 

    język angielski/ język  niemiecki*)                                    

                    

        -  klasa medyczno – psychologiczna z elementami fizjoterapii (1c)  

   (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, wiedza o    
    społeczeństwie) 
 

*w klasie drugiej planowane są grupy międzyoddziałowe 

 



 

 

III. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200) otrzymanych za:  

1. przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie 

gimnazjalnym z zakresów: 

 1) języka polskiego – maks.20 punktów,  

 2) historii i wiedzy o społeczeństwie – maks.20 punktów, 

 3) matematyki – maks.20 punktów, 

 4) przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii) – maks.20 punktów,  

 5) języka obcego nowożytnego -  maks.20 punktów, 

 

2. oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum (maks. 72 punktów)  zgodnie z zasadą:  

celujący — 18 punktów 

 bardzo dobry — 17 punktów 

 dobry — 14 punktów  

dostateczny — 8 punktów 

 dopuszczający — 2 punkty  

 

Klasa  

sportowa (matematyczno – 
przyrodnicza)(1a) 

język polski, matematyka, język obcy(ocena 
wyższa na świadectwie), biologia 

teatralno - dziennikarska z elementami 
prawa (1b) 

język polski, matematyka, język obcy (ocena 
wyższa na świadectwie), geografia 

medyczno – psychologiczna z elementami 
fizjoterapii (1c) 

języka polskiego, matematyka, biologia, chemia  

 

3. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (7 punktów), 

 4. szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na   

     świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 18 punktów), w tym:  

 

1) za 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 o systemie oświaty: 

 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) za 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 o systemie oświaty: 

 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) za uzyskanie w zawodach sportowych o zasięgu: 

 a) międzynarodowym – miejsca 1-8 – przyznaje się 4 punkty, 

 b) krajowym – miejsca 1-6 – przyznaje się 3 punkty, 

 c) wojewódzkim – miejsca 1-3 – przyznaje się 2 punkty, 

 d) powiatowym – miejsca 1-3 – przyznaje się 1 punkt; 

 6) za uzyskanie nagrodzonego miejsca lub zwycięskiego tytułu, a także wyróżnienie przyznane na 

podstawie regulaminu zawodów (z wyłączeniem wyróżnień, nagród itp. uzyskanych za 

uczestnictwo w zawodach) w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy (innych niż wymienione 

w podpunktach 1-4) o zasięgu: 

 a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

 c) wojewódzkim (w tym: konkursy przedmiotowe, tematyczne i artystyczne dla gimnazjalistów 

organizowane przez XVIII LO w Szczecinie  – przyznaje się 2 punkty,  

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 UWAGA: w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi                        

18 punktów.  



5. Szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum                   

3 punkty - niezależnie od ilości potwierdzonych osiągnięć.  

6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, Olimpiad: Matematycznej, 

Informatycznej, Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, a także laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim (organizowanych przez 

kuratora oświaty) i ponadwojewódzkim (organizowanych przez właściwych kuratorów oświaty na 

podstawie zawartego porozumienia) są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.  

7. Aby móc skorzystać z powyższego uprawnienia (pkt 6.) kandydat legitymujący się jednym z 

wymienionych sukcesów ma obowiązek złożenia jednego z poniższych dokumentów: 

 1) zaświadczenie komitetu głównego olimpiady przedmiotowej (tytuł laureata, finalisty), 

 2) zaświadczenie komitetu głównego olimpiady dla gimnazjalistów przeprowadzanej na zlecenie 

Ministerstwa Edukacji Narodowej (tytuł laureata, finalisty),  

3) zaświadczenie komisji konkursowej, konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 

organizowanych przez kuratora oświaty lub ponadwojewódzkim organizowanych przez 

właściwych kuratorów oświaty na podstawie zawartego porozumienia (tytuł laureata). 

Dokument można złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły (pomiędzy 25 kwietnia a             

08 czerwca lub między 17 a 22 czerwca), albo wraz z kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i 

kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (pomiędzy 24 a 28 

czerwca). Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu). 

 8. W przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:  

1) wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci), 

 2) niepełnosprawności kandydata,  

3) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,  

4) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata, 

 5) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, 

 6) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez 

pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 

wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej 

jedno dziecko z jego rodzicem),  

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku 

równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie 

także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

IV. Procedura odwoławcza: 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych do szkoły (czyli od 26 lipca 2017 r.) rodzic kandydata może wystąpić 



do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata do XVIII LO w Szczecinie; 

 2. Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu 5 dni od złożenia 

wniosku o sporządzenie uzasadnienia; uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły;  

3. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic 

kandydata może złożyć do dyrektora XVIII LO w Szczecinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej; 

 4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor XVIII LO w Szczecinie rozpatruje 

odwołanie.  

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 

Mirosław Żylik 


