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Rekrutacja będzie przeprowadzona drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego 

pod adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl 
 

Nabór uczniów do szkoły przeprowadza się na podstawie: 

 I. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych szkół, placówek  i centrów   
(Dz. U.            z 2019r. poz. 1737). 
 
II. §11 baa ust. 1 rozporządzenia MEN 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. poz. 493 z późn. zm.)    
 
 
§1. Postanowienia wstępne 

1.  Za całość rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego odpowiada Przewodniczący  Szkolnej Komisji 
Rekrutacyjnej. 

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powoduje Szkolną Komisję Rekrutacyjne. 

3. W pracach Komisji uczestniczą m. in. wicedyrektorzy, kandydaci na wychowawców klas pierwszych              
i specjaliści ds. liceum. 

 

§ 2.  Zasady rekrutacji. 

1. Rekrutacja do szkoły odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego                                                      
- nabory.eduportal.koszalin.pl 

2.  Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200, w tym:  

a) maksymalnie 100 punktów - za wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki 
w szkole podstawowej z:  

 języka polskiego       - wynik w % x 0,35, 

 matematyki        - wynik w % x 0,35, 

 języka obcego nowożytnego     - wynik w % x 0,3 

 

 

 



b) maksymalnie 79 punktów w tym:  

 za świadectwo z wyróżnieniem (biało-czerwony pasek) - (7 pkt)  

 za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – (72 pkt)  

 celujący  -  18 punktów 

 bardzo dobry  -  17 punktów 

 dobry   - 14 punktów 

 dostateczny  - 8 punktów 

 dopuszczający  - 2 punkty 

 

W rekrutacji do liceów ogólnokształcących punktowane są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
w tym: obligatoryjnie: j. polski, matematyka oraz dwa dodatkowe przedmioty, tj.:  

do klasy humanistycznej ( kl. 1 A ):  

 język polski, 

 matematyka, 

 historia, 

 wiedza o społeczeństwie; 
 

do klasy biologiczno-chemicznej  ( kl. 1 B ):   

 język polski, 

 matematyka, 

 biologia,  

 chemia; 
 

do klasy psychologicznej  ( kl. 1 C ) :  

 język polski, 

 matematyka, 

 biologia, 

 wiedza o społeczeństwie; 
 
do klasy językowej  ( kl. 1 D ):   

 język polski, 

 matematyka, 

 język angielski, 

 geografia; 
  

do inżynierskiej   ( kl. 1 E ):  

 język polski, 

 matematyka, 

 język angielski, 

 geografia; 
 

do klasy językowej  ( kl. 1 F ):   

 język polski, 

 matematyka, 

 j. angielski, 

 WOS; 
 

c) maksymalnie 21 punktów - za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej 

- szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej – 18 punktów (tab. 1)  

- aktywność społeczna (wolontariat) – 3 punkty 



 
 
 
Tab. 1 Punkty przyznaje się za: 

 

3. W przypadku  gdy kandydat ma  więcej niż jedno osiągnięcie  z  takich samych zawodów wiedzy, artystycznych   

i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach.  

UWAGA! Aby kandydat mógł otrzymać punkty za osiągnięcie, musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia. 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 jest opublikowany na stronie 
www.kuratorium.szczecin.pl 

4. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz 

laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – zgodnie z listą 

ogłoszoną przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.  

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w danej szkole elektroniczny system rekrutacyjny umieszcza na 

liście przyjętych tych kandydatów, którzy uzyskali większą liczbę punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.  

W przypadku równorzędnych wyników w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z problemami 

zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia (potwierdzonymi opinią poradni). 

W przypadku równorzędnych wyników lub jeżeli szkoła dysponuje miejscami brane są pod uwagę kryteria: 

 wielodzietność rodziny kandydata, 



 niepełnosprawność kandydata, 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą  

5. WYKAZ KLAS PIERWSZYCH w roku szkolnym 2020/2021 

Klasa Nazwa 
Przedmioty z proponowanym 

rozszerzonym programem nauczania 
Języki 

1 A Humanistyczna polski, historia, WOS angielski, niemiecki 

1 B Biologiczno-chemiczna biologia, chemia angielski, niemiecki 

1 C Psychologiczna polski, biologia, WOS angielski, niemiecki 

1 D Językowa angielski, niemiecki, geografia angielski,niemiecki 

1 E Inżynierska angielski, matematyka, geografia angielski, niemiecki 

1 F Językowa polski, angielski, francuski/rosyjski* angielski, francuski/rosyjski* 

 
* drugi język – francuski lub rosyjski, do wyboru przez uczniów /grupa powstanie przy  min. 12 osób/ 
 
 

§ 3  Terminarz  

Terminy w rekrutacji Rodzaj czynności 

17 maja - 21 czerwca 
2021r. 

do godz. 15.00 

 
Zarejestrowanie się w serwisie internetowym pod adresem: 
nabory.eduportal.koszalin.pl oraz złożenie wniosku (podpisanego przezco 
najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) o przyjęcie do klasy pierwszej  
liceum ogólnokształcącego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły pierwszego wyboru. 
Możliwość dokonywania zmiany wyboru szkół. 
 

25 czerwca - 14 lipca 2021r. 
do godz. 15.00 

 
Samodzielne wprowadzenie do systemu ocen końcowych ze świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników z poszczególnych części egzaminu 
oraz uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru o:  
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,  
- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
 

do 14 lipca 2021r. 

 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej 
liceum ogólnokształcącego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z utaleniem 
okoliczności. 
 

do 21 lipca 2021r. 

 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej 
liceum ogólnokształcącego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez Prezydenta Miasta, 
wskazanych w oświadczeniach. 
 

22 lipca 2021r.  WYNIKI REKRUTACJI 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 



zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Informacja o 
zakwalifikowaniu widoczna będzie po zalogowaniu się do konta użytkownika pod 
adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl. Listy będą też wywieszone na terenie 
szkoły. 
 

od 23 do 30 lipca 2021r.  
do godz. 15.00 

 
Potwierdzenie woli przyjęcia do V LO w Koszalinie w postaci przedłożenia: 
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały 
one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do V LO  
- karty zdrowia, 
- trzech fotografii (podpisanych) 
 

2 sierpnia 2021r.  
do godz. 14.00 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Informacja o przyjęciu widoczna będzie po 
zalogowaniu się do konta użytkownika pod adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl. 
Listy będą też wywieszone na terenie szkoły. 
 

do 3 sierpnia 2021r. 

 
Opublikowanie przez Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc                   
w szkołach ponadpodstawowych. 
 

do 5 sierpnia 2021r. 

 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. 
 

do 3 dni od dnia 
wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 
przyjęcia  

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienie odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złoenia 
odwołania do dyrektora 

szkoły 
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym. 

Termin w rekrutacji 

uzupełniającej 
Rodzaj czynności 

od 3 do 5 sierpnia  
20201.  

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

do 5 sierpnia 2021r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej 
liceum ogólnokształcącego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych 
z utaleniem okoliczności. 

do 13 sierpnia 2021r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej 
liceum ogólnokształcącego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez Prezydenta Miasta, 
wskazanych w oświadczeniach. 

16 sierpnia 2021r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 



zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

od  17 do 20 sierpnia 
2021r.   do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 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 klas pierwszych liceum 
ogólnokształcącego 

do 23sierpnia 2021r.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nie przyjętych. 

do 24 sierpnia 2021r. 
Opublikowanie przez Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc           
w szkołach ponadpodstawowych. 

do 26 sierpnia 2021r. 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. 

do 3 dni od dnia 
wystąpienia                    

o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienie odmowy przyjęcia 

do 3 dni od dnia 
otrzymania 

uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia 
złoenia odwołania do 

dyrektora szkoły 
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

Dodatkowe informacje: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w 

tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sysemu oświaty w 

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

procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  


