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ZASADY REKRUTACJI 
do XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie 

na rok szkolny 2021/2022 
 
I. TERMINY I WYMAGANE DOKUMENTY: 
 

KLASA SPORTOWA 
 
Kandydaci do klasy 1 A (przystępujący do testów sportowych) składają wnioski o przyjęcie do szkoły 
od 17 maja 2021 r. (poniedziałek) do 31 maja  2021 r. (poniedziałek)  do godziny 15:00. 

 
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych (testy sprawnościowe) odbędą się w następujących terminach:  

 

• piłka siatkowa dziewcząt i chłopców:8 czerwca 2021r.(wtorek) godz. 11:00 XVIII LO hala sportowa 

• piłka nożna chłopców:8 czerwca 2021r.(wtorek) godz. 15:00 Stadion Świt Skolwin ul. Stołczyńska 100 

 
Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności  
w pierwszym terminie, Dyrektor wyznacza drugi termin prób sprawności: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców     
22 czerwca 2021r.(wtorek) godz. 11:00; piłka nożna 22 czerwca 2021r.(wtorek) godz. 15:00 
 

POZOSTAŁE KLASY   
 Kandydaci do klas 1 B,1C, 1D składają wnioski o przyjęcie do szkoły od 17 maja 2021 r.(poniedziałek)  

do 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do godziny 15:00. 
 
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły,  

w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

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 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 

http://www.nabor.pcss.pl/szczecin
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przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. 

 

5.W dniach 25 czerwca 2021 r. (piątek) do 14 lipca 2021 r. (środa) do godziny 15:00, kandydaci składają kopie 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły 
podstawowej, którą 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 lub mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kandydaci składają również 
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W terminie tym możliwa jest także zmiana przez kandydata 
wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje. 
 
6. 15 czerwca 2021r. (wtorek)podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 
uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 

 
7. 22 lipca 2021 r.(czwartek)komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych oraz  

niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej XVIII LO . 

 
8. Od 23 lipca 2021 r. (piątek)do 30 lipca 2021 r. (piątek) do godz. 15:00 – kandydaci umieszczeni na liście 

kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w XVIII LO poprzez złożenie 

oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego  

w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowe oraz dwóch aktualnych fotografii (podpisanych na odwrocie). 

 

9. 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) do godziny 14:00 – komisja rekrutacyjna ogłasza listy przyjętych do klasy 
pierwszej oraz listy nieprzyjętych na rok szkolny 2021/2022 do XVIII LO w Szczecinie. 
 

10. Karta zdrowia – 1 września 2021 r. 
 

 
II. KANDYDACI MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLAS PIERWSZYCH: 
 
KLASA SPORTOWA (1A) 
piłka nożna/piłka siatkowa halowa i plażowa  

• przedmioty  rozszerzone: biologia, geografa, język angielski 
• przedmiot dodatkowy: zdrowie publiczne 

 
KLASA HUMANISTYCZNA (1B) 
 

• przedmioty  rozszerzone: język polski,  język angielski,  historia 
• przedmiot dodatkowy: warsztaty dziennikarsko-teatralne 

 

KLASA BIOLOGICZNO–CHEMICZNA (1C) 

• przedmioty  rozszerzone: biologia, chemia, język angielski 

• przedmiot dodatkowy:zdrowie publiczne 
 

KLASA JĘZYKOWO–GEOGRAFICZNA (1D) 

• przedmioty  rozszerzone: WOS, geografia, język angielski/język niemiecki* 

• przedmiot dodatkowy: stosunki międzynarodowe 
 

*Deklaracje o wyborze języka obcego przy składaniu dokumentów, minimalna liczba uczniów w grupie  -14 uczniów  
 

Międzyoddziałowo będą odbywać się zajęcia sportowe z piłki siatkowej chłopców oraz sportów wodnych 
(żeglarstwo, deski windsurfingowe oraz SUP). 
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III. O PRZYJĘCIU KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ DECYDUJE SUMA PUNKTÓW (MAKS. 200) 
OTRZYMANYCH ZA: 
 
1. Przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego  
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:  
 

a) języka polskiego – wynik przedstawiony w % pomnożony przez 0,35 – 35punktów,  
b) matematyki- wynik przedstawiony w % pomnożony przez 0,35– maks. 35 punktów  
c) języka obcego nowożytnego - wynik przedstawiony w % pomnożony przez 0,30 - maks. 30punktów. 

 

2. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej (maks. 72 punkty) zgodnie z zasadą: 
 
celujący — 18 punktów 

bardzo dobry — 17 punktów 

dobry — 14 punktów 

dostateczny — 08 punktów 

dopuszczający — 02 punkty 

 

Klasa cztery obowiązkowe zajęcia edukacyjne uzyskane na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej 

Sportowa – 1A Język polski, matematyka, język obcy*,biologia/geografia* 

Humanistyczna – 1B Język polski, matematyka, język obcy*, historia 

Biologiczno-chemiczna – 1C Język polski, matematyka, język obcy*, biologia/chemia* 

Językowo-geograficzna – 1D Język polski, matematyka, język obcy*, geografia 
*ocena wyższa na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
 

3. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów), 

 
4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie 
ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i jednocześnie umieszczone w Wykazie zawodów wiedzy, 
artystycznych  
i sportowych ustalonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu 
rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 opublikowanym w dniu 26 lutego 2021 
r.(maks. 18 punktów), w tym: 

 
a) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

 
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

 
 

b) 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: 
 

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

 
• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 
 

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 
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c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty:  
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  
– przyznaje się 7 punktów, 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  
– przyznaje się 5 punktów,  

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 

 
d) 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: 
 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

• dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 
 

e) za uzyskanie w zawodach sportowych o zasięgu: 

• międzynarodowym – miejsca od 1do 8 – przyznaje się 4 punkty, 

• krajowym – miejsca od 1do 6 – przyznaje się 3 punkty, 

• wojewódzkim – miejsca od 1do 3 – przyznaje się 2 punkty, 

• powiatowym – miejsca od 1do 3 – przyznaje się 1 punkt; 
 
 

f) 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  
a-d) o zasięgu: 

 
• międzynarodowym –przyznaje się 4 punkty, 
• krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

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

organizowane przez XVIII LO w Szczecinie – przyznaje się 2 punkty,  
• 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 szkoły podstawowej, 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 szkoły podstawowej  
(maks. 3 punkty): 
 

• 3 punkty -niezależnie od ilości potwierdzonych osiągnięć 
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6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej, Języka 

Angielskiego dla szkół podstawowych 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: 
 

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

b) zaświadczenie komitetu głównego olimpiady dla gimnazjalistów przeprowadzanej na zlecenie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej (tytuł laureata, finalisty), 

 
c) 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 17 maja a 21 czerwca), albo wraz z 

kopią świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty (pomiędzy 25 czerwca a 14 lipca). Przyjmujemy poświadczone kopie tych 

dokumentów (oryginał do wglądu).  

 
W przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym opisanym 

powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z: 

 
• wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),  
• niepełnosprawności kandydata,  
• niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,  
• niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,  
• niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, 

 
• 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),  
• 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. Do 5 sierpnia 2021r. 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 3 dni od złożenia wniosku o 
sporządzenie uzasadnienia; uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły; 

 
3. W ciągu 3 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 3 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor XVIII LO w Szczecinie rozpatruje odwołanie. 
 

Dyrektor XVIII Liceum Ogólnokształcącego 
        Wioletta Kobzdej 


