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KOGO DOTYCZY?

Odrębne
postępowanie
rekrutacyjne

art. 149 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

Szkoły zapewnią miejsce
wszystkim absolwentom
• Postępowania rekrutacyjne będą
prowadzone w tym samym czasie, ale każda
szkoła utworzy odrębne klasy dla
absolwentów szkoły podstawowej i
gimnazjum.

Absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci gimnazjów będą
się uczyć w osobnych klasach, zgodnie z odrębnymi podstawami programowymi.

ZASADY REKRUTACJI

DZIAŁANIA I TERMINY

Elektroniczna rekrutacja w Szczecinie
https://nabor.pcss.pl/szczecin/
dla
absolwentów SP
dla absolwentów
GIM

Oferta edukacyjna szkół
https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa/

Zanim kandydat dokona wyboru,
powinien zapoznać się z ofertą
edukacyjną szkół dostępną w
INFORMATORZE

ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE
Na rok szkolny 2019/2020 zaplanowano
oddziały dwujęzyczne klas I, w następujących szkołach:
Nazwa SZKOŁY

Adres szkoły

Język obcy nowożytny, jako
drugi język nauczania

II Liceum Ogólnokształcące

ul. Henryka Pobożnego 2
70-507 Szczecin

 klasa z programem pre-IB

V Liceum Ogólnokształcące
w ZSO Nr 1

ul. Ofiar Oświęcimia 14
71-537 Szczecin

 język angielski

IX Liceum Ogólnokształcące
w ZSO Nr 6

Plac Mariacki 1
70-547 Szczecin

język niemiecki

XI Liceum Ogólnokształcące
w ZSO Nr 4

ul. Eugeniusza Romera 2
71-246 Szczecin

 język angielski
 język włoski

XIV Liceum Ogólnokształcące
w ZSO Nr 2

ul. Mikołaja Kopernika 16 a
70-241 Szczecin

 język angielski
 język hiszpański (klasa
wstępna)

ODDZIAŁY SPORTOWE / MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Na rok szkolny 2019/2020 zaplanowano oddziały sportowe/mistrzostwa
sportowego klas I, w następujących szkołach:
Nazwa szkoły

Adres szkoły

dyscyplina sportu

Liceum z Oddziałami Sportowymi
w CKS

ul. Rydla 49
70-783 Szczecin

 SMS piłka ręczna dziewcząt i chłopców
 sporty wodne/piłka nożna/piłka siatkowa

ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin

 SMS pływanie
 SMS piłka nożna dziewcząt., piłka nożna chłopców
 SMS boks

Liceum Mistrzostwa Sportowego
w CMS
XII Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Sportowych

ul. Małopolska 22
70-515 Szczecin

piłka ręczna dziewcząt i chłopców

XVIII Liceum Ogólnokształcące
w ZS Nr 5

ul. Hoża 3
71-699 Szczecin

 piłka siatkowa dziewcząt
 piłka nożna chłopców
 sporty wodne

VII Liceum Ogólnokształcące

ul. Jana Styki 13
71-138 Szczecin

 piłka nożna chłopców

ODDZIAŁY INTEGRACYJNE
Na rok szkolny 2019/2020 zaplanowano
oddziały integracyjne klas I, w następujących szkołach:
Nazwa szkoły

Adres szkoły

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

Aleja Wojska Polskiego 119
70-490 Szczecin

VIII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 9

ul. Andrzeja Małkowskiego 12
70-306 Szczecin

Uwaga:
W ofercie szkół z oddziałami integracyjnymi każda klasa integracyjna podzielona została na dwie części:
1. część integracyjną – Oznaczoną symbolem (i) – przeznaczoną wyłącznie dla kandydatów niepełnosprawnych
2. część ogólnodostępną – dla kandydatów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Szkoły zawodowe
• Szczegółowe informacje o zawodach, w których kształcącą
szczecińskie technika i branżowe szkoły I stopnia,
znajdują się na stronie
PORTALU EDUKACYJNEGO

pe.szczecin.pl

Oferta edukacyjna w informatorze

Uwaga!
• W informatorze oprócz szkół prowadzonych
przez Miasto Szczecin znajdziesz również
szkoły publiczne prowadzone przez inny
organ oraz szkoły niepubliczne.
• szkoły niepubliczne mogą być płatne.

Limit wniosków o przyjęcie do szkoły

• Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo
oświatowe zarówno absolwenci szkół
podstawowych, jak i gimnazjów mogą
aplikować do 3 szkół.
Art. 156.
1. Wniosek, o którym mowa w art. 149, może być złożony do nie więcej niż trzech
wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego albo publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści
możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych
przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych
szkół.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się kolejność wybranych publicznych
przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych
szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Jak wybrać szkołę i klasę?
W obrębie trzech
szkół ponadpodstawowych
kandydat ma prawo wyboru
dowolnej
liczby oddziałów.
Na pierwszym miejscu kandydat powinien wpisać szkołę i klasę, w
której najbardziej chciałby się uczyć. Jeśli zgromadzona przez
kandydata liczba punktów będzie niewystarczająca znajdzie miejsce
w drugiej lub trzeciej szkole, a może innej klasie.
Decyzję należy podjąć rozważnie.
Kandydat powinien wziąć pod uwagę swoje zainteresowania i zdolności.

Tworzenie listy preferencji
• Na listę preferencji kandydat wpisuje szkoły i
klasy, w których chciałby się w przyszłości uczyć
Uwaga!
•
•
•
•
•

Rekrutacja prowadzona jest do klas, a nie do szkół.
Kolejność, w jakiej wpisuje się poszczególne klasy, jest bardzo ważna.
Podaje się jak najdłuższą listę preferencji.
Można wybierać klasy należące do trzech różnych szkół.
Nie należy wpisywać szkół, które nie są objęte elektronicznym
systemem rekrutacji w Szczecinie

Tworzenie listy preferencji
PRZYKŁADY
• Jeśli przede wszystkim interesuje Cię nauka języka angielskiego, a w drugiej
kolejności przedmioty ścisłe i język niemiecki, to Twoja lista preferencji
mogłaby wyglądać następująco:

Jeśli interesuje Cię elektronika i komputery. Chciałbyś /-łabyś w przyszłości zostać elektronikiem lub
informatykiem, to Twoja lista preferencji mogłaby wyglądać następująco:

Dlaczego ważna jest kolejność na liście
preferencji ?
• System będzie próbował kwalifikować kandydata
do klas kolejno od pierwszej na liście preferencji po
ostatnią.
• Kandydat zostanie zakwalifikowany do tej klasy, w
której będzie miał wystarczającą ilość punktów
rekrutacyjnych

(liczba punktów rekrutacyjnych może być różna w każdej z klas
zależna od punktowanych w danej klasie przedmiotów).

• Im dłuższa lista preferencji tym kandydat ma większą
szansę, że system przydzieli go do jednej
z wybranych klas.

Jak kwalifikowani są kandydaci?
PRZYKŁAD: Dwaj kandydaci wybierają tę samą klasę (oddział),
którą umieszczają na różnych miejscach swoich list preferencji.

• Kandydat 1

• Kandydat 2

Lista preferencji:

Lista preferencji:

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Szkoła 1- klasa x (94,6 pkt)
Szkoła 2- klasa y (95,6 pkt)
Szkoła 1 – klasa z (89,6 pkt)
Szkoła 3 – klasa w (94,6 pkt)

Szkoła 3- klasa w (100,3 pkt)
Szkoła 2- klasa b (102,3 pkt)
Szkoła 1 – klasa z (99,3 pkt)
Szkoła 1 – klasa x (100,3 pkt)

System elektronicznej rekrutacji obliczy obu kandydatom punkty rekrutacyjne
do wszystkich pozycji na liście preferencji !!!
Jeśli system będzie kwalifikować do Szkoły 1 – klasa x obu kandydatów, to kandydat 1
znajdzie się na gorszej pozycji listy kwalifikowanych, gdyż ma mniej punktów rekrutacyjnych,
mimo iż umieścił tę klasę na pierwszym miejscu listy preferencji

Jak wypełnić wniosek?

Wniosek należy wypełnić elektronicznie na stronie:
https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa/
• Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować i podpisać oraz
zanieść do szkoły pierwszego wyboru (szkoła, która na liście
preferencji znajduje się na pierwszym miejscu).
Uwaga!
• Wniosek musi być podpisany przez rodziców (prawnych
opiekunów) oraz kandydata.
Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść do szkoły
pierwszego wyboru !!!

Organ przeprowadzający
postępowanie rekrutacyjne
postępowanie rekrutacyjne i postępowanie
uzupełniające przeprowadza
komisja rekrutacyjna
powołana przez dyrektora szkoły

Kryteria rekrutacyjne
Kryteria rekrutacyjne
dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum
będą takie same.
CO BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ PRZY REKRUTACJI?
• wyniki egzaminu ósmoklasisty,
• wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z:
języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów,
• szczególne osiągnięcia ucznia,
• ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do
liceum ogólnokształcącego,
technikum i
branżowej szkoły I stopnia
obejmuje III etapy

I etap postępowania rekrutacyjnego
pozycja kandydata na liście jest rezultatem
sumowania punktacji uzyskanej
za wszystkie niżej wymienione kryteria:
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty
2. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:
 języka polskiego
 matematyki
 dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako
brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
5. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych
indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

Sposób przeliczania na punkty
Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę
łącznie na I etapie postępowania dla kandydatów
będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej

określa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca
2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610)

KRYTERIA REKRUTACYJNE
obowiązujące w naborze do
sprofilowanych klas ogólnodostępnych (licea ogólnokształcące) i
szkół zawodowych (technika i branżowe szkoły I stopnia)
Szczególne osiągnięcia
wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły
podstawowej

Świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej
z wyróżnieniem

7 pkt.

maks. 18 pkt.

Osiągnięcia w zakresie
aktywności społecznej
wymienione na
świadectwie
ukończenia szkoły
podstawowej

3 pkt.

Wynik egzaminu
ósmoklasisty

Oceny na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej: z języka polskiego,
matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych

maks. 72 pkt.

maks. 100 pkt.

Maksymalna liczba punktów za
wszystkie kryteria = 200 pkt.

KRYTERIA REKRUTACYJNE
obowiązujące w naborze do
klas dwujęzycznych (licea ogólnokształcące), klasy wstępnej w XIV LO
i klasy z programem pre-IB w II Liceum Ogólnokształcącym
Szczególne osiągnięcia
wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły
podstawowej

Świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej
z wyróżnieniem

7 pkt.

maks. 18 pkt.

Oceny na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej: z języka polskiego,
matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Osiągnięcia w zakresie
aktywności społecznej
wymienione na
świadectwie
ukończenia szkoły
podstawowej

3 pkt.

Wynik egzaminu
ósmoklasisty

maks. 100 pkt.

maks. 72 pkt.

+ pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji
językowych/predyspozycji językowych

KRYTERIA REKRUTACYJNE
obowiązujące w naborze do
klas sportowych i klas mistrzostwa sportowego
W 1. kolejności
pozytywny wynik próby sprawności fizycznej
W 2. kolejności (w przypadku równorzędnych wyników)

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:
obliczanie punktów rekrutacyjnych
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki
– mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego
– mnoży się przez 0,3.

§ 13. Rozporządzenia MEN
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie postępowania
rekrutacyjnego …

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym
– przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym
– przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:
obliczanie punktów rekrutacyjnych – c.d.
Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się
7 punktów.
Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych
przyznaje się maksymalnie 18 punktów.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Szczególne osiągnięcia kandydata w
postępowaniu rekrutacyjnym

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
przyznawane są jeśli
osiągnięcia wymienione są na świadectwie
ukończenia SZKOŁY PODSTAWOWEJ !!!
UWAGA!
Wpisywane są osiągnięcia wskazane w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 (….) opublikowanym w dniu 28 lutego 2019 r.

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 ośmioletniej 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.

II etap postępowania rekrutacyjnego
W przypadku uzyskania równorzędnych wyników
na I etapie postępowania rekrutacyjnego
na II etapie stosuje się kryterium dodatkowe
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryteriów

Kryterium

Problemy zdrowotne
kandydata,
ograniczające
możliwość wyboru
kierunku kształcenia
ze względu na stan
zdrowia

Kandydat spełnia/nie spełnia
kryterium

Opinia wydana przez
publiczną poradnię
psychologiczno–
pedagogiczną, w tym
publiczną poradnię
specjalistyczną, w sprawie
pierwszeństwa w przyjęciu
ucznia z problemami
zdrowotnymi do szkoły
ponadpodstawowej

Uwaga: opinia jest wskazaniem określonego typu szkoły i zawodu na podstawie badania psychologicznopedagogicznego i zaświadczenia lekarza specjalisty

III etap postępowania rekrutacyjnego
Kryteria dodatkowe (stosowane w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II
etapie postępowania rekrutacyjnego) - brane pod uwagę łącznie
Kryterium

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Wielodzietność rodziny
kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Niepełnosprawność kandydata

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 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)

Niepełnosprawność jednego z
rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

Kandydat posiadający
niepełnosprawne rodzeństwo

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z
jego rodzicem

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą

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 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)

Oświadczenia
• Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów
dodatkowych branych pod uwagę w III etapie
postępowania rekrutacyjnego zaopatrzone są klauzulą

„Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”.
Uwaga!
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań.

Laureaci w postępowaniu rekrutacyjnym
przyjmowanie w pierwszej kolejności do wybranych szkół
(kandydaci nie muszą konkurować z innymi kandydatami w
postępowaniu rekrutacyjnym)
• laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz
laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie
oświaty o ile kandydat spełnia wymagania ogólne niezbędne do
przyjęcia do danej szkoły
•

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy wydano rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z
późn. zm.).

Laureaci w postępowaniu rekrutacyjnym
Aby móc skorzystać z tego uprawnienia 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 albo wraz z
kopią świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i kopią
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
• Szkoły przyjmują poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do
wglądu).

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
od 9 maja 2019 r.
do 21 maja 2019 r.
do godz. 15.00

UWAGA!
Termin ten dotyczy kandydatów, którzy we wniosku
wybiorą oddział / oddziały dwujęzyczne, sportowe
oraz mistrzostwa sportowego
(do których prowadzone są sprawdziany uzdolnień
kierunkowych lub próby sprawności fizycznej)

od 9 maja 2019 r.
do 18 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00

UWAGA!
Termin dotyczy kandydatów, którzy we wniosku
wybiorą wyłącznie oddziały ogólnodostępne lub
integracyjne w liceach ogólnokształcących,
technikach, branżowych szkołach I stopnia

W terminie od 9.05.2019 r. do 21.05.2019 r.
lub do 18.06.2019 r.

kandydat składa w szkole pierwszego wyboru wniosek + ...
Opis sytuacji
Jeśli na liście preferencji znajduje się

KLASA SPORTOWA / MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO …
Jeśli na liście preferencji znajduje się

KLASA INTEGRACYJNA i kandydat
jest osobą niepełnosprawną …
Jeśli na liście preferencji znajduje się

KLASA ZAWODOWA (ZAWÓD)

warunek
Należy przedłożyć w szkole z klasą sportową lub MS
 pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału
 orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotne o braku przeciwwskazań do uprawiania
danej dyscypliny sportu j;
Należy przedłożyć w szkole z klasą integracyjną orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na okres nauki w
szkole ponadpodstawowej

Kandydat, który na liście preferencji wybrał technikum lub
branżową szkołę I stopnia musi pobrać w sekretariacie tej
szkoły skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny
pracy.
Szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań
udzielają szkoły kierujące na badania.
/lekarz musi wydać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu/

W terminie od 9.05.2019 r. do 21.05.2019 r.
lub do 18.06.2019 r.

kandydat składa w szkole pierwszego wyboru wniosek +
...

Opis sytuacji

Co zrobić?
Jeśli kandydat spełnia kryteria powinien przedłożyć w szkole:





oświadczenie o wielodzietności kandydata
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność
kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności rodziców kandydata lub
orzeczenie równoważne

Powyższe kryteria są łącznie brane pod uwagę i mają jednakową wartość.

SPRAWDZIANY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
ORAZ PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

od 22 maja 2019 r.
do 7 czerwca 2019 r.

Przeprowadzenie
 prób sprawności fizycznej
(w rekrutacji do oddziałów i szkół sportowych oraz szkół
mistrzostwa sportowego) i
sprawdzianów kompetencji językowych (w rekrutacji do
oddziałów i szkół dwujęzycznych)
 sprawdzianu predyspozycji językowych
(w rekrutacji do oddziału wstępnego XIV LO)
Kandydaci do oddziałów, w których obowiązują sprawdziany uzdolnień
kierunkowych przystępują do nich zgodnie z terminami ustalonymi przez
szkoły.

do 10 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
LISTY KANDYDATÓW, którzy uzyskali POZYTYWNY WYNIK
sprawdzianu kompetencji językowych oraz próby sprawności
fizycznej.
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną
ogłoszone w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił (oraz w elektronicznym
systemie rekrutacji).

Wyniki sprawdzianów kompetencji językowych
i prób sprawności fizycznej

do dnia 10 czerwca 2019 r.
kandydaci dowiedzą się,
czy osiągnęli wymagany próg kwalifikacyjny,
tj. czy wynik ze sprawdzianu i/lub próby jest wynikiem
pozytywnym.

•

WYNIK POZYTYWNY = kandydat bierze udział w dalszym postępowaniu
rekrutacyjnym do oddziału, do którego wymagany jest sprawdzian

•

WYNIK NEGATYWNY = kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu
rekrutacyjnym do oddziału, do którego wymagany jest sprawdzian

Zamknięcie oddziałów
Jeśli liczba kandydatów zainteresowanych daną klasą / zawodem będzie
niewystarczająca, Wydział Oświaty UM Szczecin w porozumieniu z dyrektorem
danej szkoły może podjąć decyzję o zamknięciu naboru do tej klasy jeszcze
przed ogłoszeniem wyników rekrutacji.

Jeśli kandydat wybrał tę klasę we wniosku, zostanie poinformowany
o jej zamknięciu do 13 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

Informacja zostanie opublikowana na stronie NABORU.
Pamiętaj!
•

Jeśli na liście preferencji znalazły się oddziały, które zostały zamknięte
do dnia 18 czerwca jest jeszcze możliwość dokonania zmiany listy preferencji .

Zmiana wyboru szkoły/oddziału

od 14 czerwca 2019 r.
do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15:00
możliwość dokonania zmiany wybranych szkół.

Aby dokonać zmiany należy:
1. udać się do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek,
2. następnie w systemie Nabór wypełnić „nowy” wniosek
3. wydrukować i podpisać „nowy” wniosek
4. złożyć „nowy” wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole,
która w „nowym” wniosku jest szkołą pierwszego wyboru.

UZUPEŁNIENIE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI

od 21.06.2019 r.
do 25.06.2019r. do godz. 15.00
Kandydat uzupełnia swój wniosek o:
• kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczonej przez
dyrektora szkoły podstawowej;
• kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczonej
przez dyrektora szkoły podstawowej

Kandydat zanosi do szkoły pierwszego wyboru !!!
•
•
•

zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki
zawodu (wyłącznie w przypadku wyboru w podaniu klas zawodowych),
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli jesteś osobą niepełnosprawną
i wybrałeś/-łaś w podaniu klasę integracyjną),
orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu (wyłącznie w
przypadku wyboru w podaniu klas sportowych lub mistrzostwa sportowego).

Kandydat zanosi do szkoły, w których tworzone są te klasy !!!

WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI

dnia 5 lipca 2019 r. do godz. 12.00
• Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej
szkoły ponadgimnazjalnej
Wyniki dostępne w szkole pierwszego wyboru lub po
zalogowaniu na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin !!!

POTWIERDZENIE WOLI NAUKI

do dnia 10 lipca 2019 r. do godz. 15.00
Kandydat potwierdza wolę nauki w tej szkole, do której został
zakwalifikowany w formie przedłożenia :



oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Pamiętaj!
Jeśli kandydat nie potwierdzi woli nauki
nie zostanie przyjęty do szkoły!

WYNIKI REKRUTACJI

dnia 12 lipca 2019r. do godz. 12.00
• Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do danej szkoły

Rekrutacja uzupełniająca

• Jeśli kandydat nie został przyjęty do żadnego oddziału
może brać udział w rekrutacji uzupełniającej w tych
szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

Pamiętaj!
•
•

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się również w systemie elektronicznej
rekrutacji
Wniosek o przyjęcie kandydaci składają w wybranej przez siebie szkole
dysponującej wolnymi miejscami. Do wniosku o przyjęcie dołącza się
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uwaga: Wykaz wolnych miejsc dostępny będzie na stronie Naboru

Terminy rekrutacji uzupełniającej
Termin w rekrutacji
uzupełniającej
od 12 lipca 2019 r. od godz.
12.00 do 16 lipca 2019 r. do
godz. 15.00
dnia 7 sierpnia 2019 r.
do godz. 12.00

do 9 sierpnia 2019 r.
do godz. 12.00

dnia 12 sierpnia 2019 r.
do godz. 12.00

Rodzaj czynności
Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych czteroletnich
liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych
szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, technikum i
branżowej szkoły I stopnia, a w przypadku technikum i branżowej
szkoły I stopnia - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Tryb odwoławczy w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do
szkoły (art. 158. ust. 6, 7, 8, 9 ustawy Prawo oświatowe)
6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej
szkoły.

7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny
odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz
liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznej szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
9. Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub
publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Wydział Oświaty
UM Szczecin

www.szczecin.eu

