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R E G U L A M I N  

przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej 
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi  

w Szczecinie na rok szkolny 2020/2021 

 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm. -rozdział 6). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (Dz. U. z 2019 poz. 1737). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493, z późn. zm.) 

 

I. WNIOSEK O PRZYJECIE DO SZKOŁY 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek. 

2. Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego Nabór 2020 

3. Elektroniczna rekrutacja odbywa się poprzez stronę https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa/ 

4. Na etapie składania wniosków nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w szkole 

5. Korzystając z systemu Nabór do złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, możliwe jest wysłanie dokumentów (wniosku, skanów lub 

zdjęć oświadczeń, zaświadczeń oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a także zaświadczenia o wyniku ósmoklasisty) elektronicznie korzystając  

z nowej funkcjonalności, dostępnej na koncie zakładanym automatycznie po wypełnieniu wniosku. 

6. Oryginał wniosku (podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych) wraz z załącznikami i innymi dokumentami wymaganymi w postępowaniu 

rekrutacyjnym należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w formie papierowej po odwołaniu stanu epidemii.  

7. W wyjątkowych sytuacjach (wyłącznie gdy nie ma innej możliwości ) dopuszczalne jest również dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły 

pierwszego wyboru z bezwzględnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  
8. W ofercie szkoły 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 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY I TERMINY 

1. Kandydaci do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie składają w terminie od 15 czerwca 2020 do  

10 lipca 2020 godziny 15.00.: 

- wnioski o przyjęcie do szkoły, 

- jeżeli kandydat jest osobą niepełnosprawną należy przedłożyć do szkoły orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na okres nauki  

w szkole ponadpodstawowej, 

- jeśli kandydat spełnia kryteria powinien przedłożyć w szkole dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów (punkt 5) 

2. Kandydat korzystając ze swojego indywidualnego konta w Naborze uzupełnia elektronicznie swój wniosek o skan lub zdjęcie:  

- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w dniach od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00, 

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w dniach od 31 lipca 2020 r. do 04 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. 

 

Wszystkie wymagane dokumenty kandydat składa elektronicznie, korzystając ze swojego konta w Naborze. 

 

3. 12 sierpnia o godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 

oddziałów klas pierwszych. Listy zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: https://www.lozoi.szczecin.pl  

4. W terminie od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 kandydat potwierdza wolę nauki w tej szkole, do której został 

zakwalifikowany w formie przedłożenia kompletu oryginałów dokumentów, które zostały złożone elektronicznie w postępowaniu rekrutacyjnym,  

w szczególności:  

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i  

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

5.  19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych. Listy 

zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: https://www.lozoi.szczecin.pl 

6.  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 termin na:  

- wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,  

- sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia,  
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- wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej i  

- rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

wynosi 3 dni.  

II. KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  W SZCZECINIE: 

1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie decyduje ilość punktów. 

2. Punkty będą przyznawane przez szkolną komisję rekrutacyjną wg poniższych zasad: 

a. Maksymalnie 72 punkty z przeliczenia ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za 

oceny wyrażone w stopniu: 

- do klasy psychologicznej (1a) 

ocena 
j. polski j. obcy (obowiązkowy) matematyka biologia 

ilość punktów ilość punktów ilość punktów ilość punktów 

celujący 18 18 18 18 

bardzo dobry 17 17 17 17 

dobry 14 14 14 14 

dostateczny 8 8 8 8 

dopuszczający 2 2 2 2 

 

 - do klasy pedagogicznej (1b) 

ocena 
j. polski j. obcy (obowiązkowy) matematyka geografia 

ilość punktów ilość punktów ilość punktów ilość punktów 

celujący 18 18 18 18 

bardzo dobry 17 17 17 17 

dobry 14 14 14 14 

dostateczny 8 8 8 8 

dopuszczający 2 2 2 2 

- do klasy informatyczno - językowej (1c) 

ocena 
j. polski j. obcy (obowiązkowy) matematyka informatyka 

ilość punktów ilość punktów ilość punktów ilość punktów 

celujący 18 18 18 18 

bardzo dobry 17 17 17 17 

dobry 14 14 14 14 

dostateczny 8 8 8 8 

dopuszczający 2 2 2 2 

 

- do klasy społecznej  (1d) 

ocena 
j. polski j. obcy (obowiązkowy) matematyka historia 

ilość punktów ilość punktów ilość punktów ilość punktów 

celujący 18 18 18 18 

bardzo dobry 17 17 17 17 

dobry 14 14 14 14 

dostateczny 8 8 8 8 
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dopuszczający 2 2 2 2 

 

b. Maksymalnie 100 punktów za wyniki z egzaminu ósmoklasisty  zgodnie z następującymi kryteriami przeliczania: 

wynik przedstawiony w procentach z: 

- języka polskiego, 

- matematyki,  

mnoży się przez 0,35 

- języka obcego nowożytnego  

mnoży się przez 0,3 

c. 7 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

d. 3 punkty za wymienione na świadectwie szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego 

(szczególnie w formie wolontariatu)  

e. Maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i jednocześnie umieszczone  

w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 opublikowanym w dniu 28 lutego 2020 r.  
Punkty przyznaje się wg poniższych kryteriów:   

๏ Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 

zawartych porozumień: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,  

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,  

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -  5 punktów, 

๏  Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,  

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

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

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty; 

๏ Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -  10 

punktów,  

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty, 

  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty.   

 

๏ Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej –10 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 5 punktów, 

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

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

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

๏ Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 międzynarodowym – 4 punkty, 

 krajowym – 3 punkty, 
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 wojewódzkim – 2 punkty, 

 powiatowym –1 punkt. 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym 

szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 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. 

 

3. Rekrutacja uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się zgodnie z zasadą, że do każdego 

oddziału przyjętych zostanie od 3 do 5 osób niepełnosprawnych. O przyjęciu kandydata z orzeczeniem do kształcenia specjalnego decydują: 

a. wyniki z wybranych zajęć edukacyjnych zgodnie z kryteriami rekrutacji, 

b. wyniki osiągnięte na egzaminie ósmoklasisty, 

c. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie szkolnym (zgodnie z kryteriami rekrutacji). 

 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się kryteria dodatkowe: 

Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogiczne, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami 

zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej. 

 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się kryteria dodatkowe (brane pod uwagę 

łącznie) 

 

 

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”, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

 

III. INFORMACJE DODATKOWE: 

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do czterech klas pierwszych, w których wybierają następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym oraz 

przedmioty uzupełniające: 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 

Psychologiczna  (klasa 1a) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

 Język polski 

 Biologia 

 Chemia 

Przedmioty uzupełniające: 

 Psychologia 

 

Pedagogiczna (klasa 1b) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

 Język polski 

 Biologia 

 Geografia 

Przedmioty uzupełniające: 

 Pedagogika 

 

Informatyczno - językowa  (klasa 1c) 
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Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

 Matematyka 

 Informatyka 

 Język angielski 

 

Społeczna  (klasa 1d) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

 Geografia 

 Historia 

 Wiedza o społeczeństwie 

 


