
Szczecin, dnia 28 lutego 2022 r. 

 

 

ZASADY REKRUTACJI 2022/2023 
do 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie 
  

 

I. Zasady rekrutacji 
 

1. Kandydaci  - uczniowie ósmych klas na podbudowie szkoły podstawowej, mogą ubiegać się  
o przyjęcie do klas pierwszych o kierunkach: 

 
 

(kl. A) - lingwistyczno-turystyczna  
(przedmioty rozszerzone: j. angielski, j. niemiecki od podstaw ze zwiększoną liczba godzin,  
wiedza o społeczeństwie, geografia) 

 
(kl. B) - biologiczno-medyczna  
(przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski) 

 
(kl. C) - matematyczno-fizyczno-informatyczna  
(przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka) 

 
(kl. D, kl. H) - lingwistyczno-teatralna  
(przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia) 

 
(kl. E) - matematyczno-technologiczna  
(przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia , j. angielski) 

 
kl. F) - lingwistyczno-geograficzna  
(przedmioty rozszerzone: j. angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia) 
 
(kl. G) - dziennikarsko-prawnicza  
(przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie 
 
(kl. I) – psychologiczno-językowa 
(przedmioty rozszerzone: biologia, język polski, język angielski) 
 

2. Za pomocą strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin kandydaci wypełniają elektronicznie wniosek 
o przyjęcie, składając go w szkole pierwszego wyboru. 

 

II. Zasady punktacji. 

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maksymalnie 200) 

otrzymanych za: 

1. za wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej przeliczane na punkty (maksymalnie 100 pkt) 

- z języka polskiego – wynik procentowy x 0, 35 – max 35 pkt  

- z matematyki – wynik procentowy x 0, 35 – max 35 pkt 

- z języka obcego nowożytnego – wynik procentowy x 0, 30 – max 30 pkt 

https://nabor.pcss.pl/szczecin


2. Oceny z czterech obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych uzyskanych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie  72 pkt. (w zależności od nachylenia 

programowego): 

Profil Oceny brane pod uwagę 

Klasa lingwistyczno-turystyczna (1a) 
Język polski, matematyka, język obcy (ocena wyższa 
na świadectwie), geografia 

Klasa biologiczno-medyczna (1b) język polski, matematyka, biologia, chemia 

Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna (1c) język polski, matematyka, fizyka, geografia 

Klasa lingwistyczno-teatralna (1d,h) 
język polski, matematyka, historia, język obcy (ocena 
wyższa na świadectwie) 

Klasa matematyczno-technologiczna (1e) 
język polski, matematyka, chemia, język obcy (ocena 
wyższa na świadectwie) 

Klasa lingwistyczno-geograficzna (1f) 
język polski, matematyka, geografia, język obcy 
(ocena wyższa na świadectwie) 

Klasa dziennikarsko-prawnicza (1g) 
język polski, matematyka, historia, język obcy (ocena 
wyższa na świadectwie) 

Klasa psychologiczno-językowa 
język polski, matematyka, biologia, 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 szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów. 

 

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

zostały umieszczone w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonym przez 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 r. (osiągnięcia tylko te wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej  (maks. 18 punktów)  

 
            UWAGA : W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcia z takich samych 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust1. na tym samym szczeblu oraz z tego 
samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, 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. 



 

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu -  

przyznaje się 3 punkty. 

 

III.  Szczególne uprawnienia. 
 

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, Olimpiad: Matematycznej 
Juniorów, Historycznej Juniorów, Informatycznej Juniorów, Języka Angielskiego Juniorów 
oraz Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych przeprowadzonych na 
zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także laureaci konkursów przedmiotowych 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. 

2. Uwaga: kandydat posiadający powyższe osiągnięcia, ma obowiązek złożenia 
potwierdzających dokumentów (kserokopia) w momencie składania wniosków o przyjęcie 
lub kopii świadectw  i wyników egzaminu :  
1. zaświadczenie komitetu głównego olimpiady przedmiotowej (tytuł laureata, finalisty),  
2. zaświadczenie komitetu głównego olimpiady dla uczniów szkół podstawowych (juniorów) 

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). 
 

IV. Równorzędne wyniki. 
1. Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w 

postępowaniu rekrutacyjnym., będzie wynikało z problemów zdrowotnych  kandydata, 
ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia , potwierdzonych opinią publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
 

2. 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. 
 

 



V. Wymagane dokumenty. 
 

1. 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 ósmoklasisty  

przeprowadzonego w ostatnim roku nauki. 

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

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

dzieci) 

 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  127 poz. 721, z późn. zm.) – orzeczenie 

może dotyczyć kandydata, jego rodzica lub rodzeństwa, 

 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, 

 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.). 

 Karta zdrowia oraz aktualna 1 fotografia –  (przekazanie wychowawcy klasy we wrześniu) 

 

VI. Procedura odwoławcza. 

1. W terminie do 28 lipca 2022 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemny 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do I LO w Szczecinie. 

2. Komisja przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. 

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

może złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

4. W terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor rozpatruje odwołanie.  

 

 

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

 

 

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

