
Szczecin, dnia 28 lutego 2019 r. 

 

 

ZASADY REKRUTACJI 2019/2020 

do 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie 

  

 
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 

59 ze zm. poz. 949, 2203) oraz art. 149, 155 i 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz. 949, 2203) , Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 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, Zarządzenie Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora 

Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I 

publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół 

ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych 

szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 

w województwie zachodniopomorskim 
 

 

I. Absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych oraz oddzielnie oddziałów gimnazjalnych 

mogą ubiegać się o przyjęcie do 14 klas pierwszych (7 klas dla absolwentów SP i 7 klas 

dla absolwentów GM) o takich samych kierunkach: 

 klasa lingwistyczno-turystyczna   kl. I AP + I AG 

 klasa biologiczno-medyczna    kl. I BP + I BG 

 klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna kl. I CP + I CG 

 klasa lingwistyczno-teatralna   kl. I DP + I DG 

 klasa matematyczno-przyrodnicza   kl. I EP + I EG 

 klasa lingwistyczno-geograficzna   kl. I FP + I FG 

 klasa dziennikarsko-prawnicza   kl. I GP + I GG 

* litera p oznacza absolwentów szkół podstawowych 

* litera g oznacza absolwentów oddziałów gimnazjalnych 

 

II. Szczegółowe zasady rekrutacji: 

 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (zgodnie z listą MEN) oraz laureat 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej 

kolejności. Aby móc skorzystać z uprawnienia, kandydat zobowiązany jest przedstawić 

stosowne zaświadczenie potwierdzające otrzymany tytuł. 



Wykaz konkursów znajduje się na stronie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, a 

olimpiad przedmiotowych na stronie MEN. 

 

DLA ABSOLWENTÓW ODZDIAŁÓW GIMNAZJALNYCH  

(decyduje suma punktów – maks. 200) 

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: 

 języka polskiego –      maks.20 punktów; 

 historii i wiedzy o społeczeństwie –   maks.20 punktów; 

 matematyki –      maks.20 punktów; 

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

punktów; 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – maks.20 punktów. 

 

2. Oceny z czterech obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych uzyskanych na 

świadectwie ukończenia gimnazjum (max 72 punkty): 

 

Profil Oceny brane pod uwagę 

Klasa lingwistyczno-turystyczna 
język polski, matematyka, geografia, język obcy 

(ocena wyższa na świadectwie) 

Klasa biologiczno-medyczna język polski, matematyka, biologia, chemia 

Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna język polski, matematyka, fizyka, geografia 

Klasa lingwistyczno-teatralna 
język polski, matematyka, historia, język obcy 

(ocena wyższa na świadectwie) 

Klasa matematyczno-przyrodnicza język polski, matematyka, biologia, chemia 

Klasa lingwistyczno-geograficzna 
Język polski, matematyka, geografia, język obcy 

(ocena wyższa na świadectwie) 

Klasa dziennikarsko-prawnicza 
Język polski, matematyka, historia, język obcy 

(ocena wyższa na świadectwie) 

 zgodnie z zasadą: 

stopień celujący   – 18 punktów, 

stopień bardzo dobry  – 17 punktów, 

stopień dobry   – 14  punktów,  



stopień dostateczny   –   8 punktów 

stopień dopuszczający  –   2 punkty, 

 

3. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów. 

 

4. Punkty za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum(max 18 pkt). 

Szczegółową punktację za osiągnięcia przedstawia § 6 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 

 

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

w szczególności w formie wolontariatu -  przyznaje się 3 punkty. 

 

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

(decyduje suma punktów – maks. 200) 

1. Przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu ósmoklasisty 

przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 0,35 pkt (język 

polski i matematyka) oraz 0,3 pkt (język obcy nowożytny) za każdy punkt procentowy 

uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresów: 

 języka polskiego – maks.35 punktów 

 matematyki – maks.35 punktów 

 języka obcego nowożytnego– maks.30 punktów. 

2. Oceny z czterech obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych uzyskanych na 

świadectwie ukończenia gimnazjum (max 72 punkty): 

Profil Oceny brane pod uwagę 

Klasa lingwistyczno-turystyczna 
język polski, matematyka, geografia, język obcy 

(ocena wyższa na świadectwie) 

Klasa biologiczno-medyczna język polski, matematyka, biologia, chemia 

Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna język polski, matematyka, fizyka, geografia 

Klasa lingwistyczno-teatralna 
język polski, matematyka, historia, język obcy 

(ocena wyższa na świadectwie) 

Klasa matematyczno-przyrodnicza język polski, matematyka, biologia, chemia 



Klasa lingwistyczno-geograficzna 
Język polski, matematyka, geografia, język obcy 

(ocena wyższa na świadectwie) 

Klasa dziennikarsko-prawnicza 
Język polski, matematyka, historia, język obcy 

(ocena wyższa na świadectwie) 

 zgodnie z zasadą: 

stopień celujący   – 18 punktów, 

stopień bardzo dobry  – 17 punktów, 

stopień dobry   – 14  punktów,  

stopień dostateczny   –   8 punktów 

stopień dopuszczający  –   2 punkty, 

3. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów 

4. Punkty za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum(max 18 pkt). 

Szczegółową punktację za osiągnięcia przedstawia § 6 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 

 

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

w szczególności w formie wolontariatu -  przyznaje się 3 punkty. 

 

III. Wymagane dokumenty : 

 

1. 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.  

2. Kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, składają 

oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, 

poprzez złożenie oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum. 

3. Karta zdrowia oraz aktualne 2 fotografie –  (przekazanie wychowawcy klasy we 

wrześniu) 

 

IV. Informacje dodatkowe: 

 

1. W przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w postępowaniu       

 rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z: 

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



b) niepełnosprawności kandydata, 

c) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, 

f) 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),  

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

2. 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. 

 

* druki oświadczeń można pobrać na stronie naboru www.nabor.pcss.pl/szczecin 

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

