
Rekrutacja do Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 

na rok szkolny 2016/2017 

przeprowadzana jest do niżej wymienionych szkół: 

 

Informujemy, że POWIAT m. SZCZECIN przeprowadza elektroniczny nabór do szkół 

ponadgimnazjalnych. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji będą umieszczane na stronie 

internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadgimnazialna/nabor/ 

Poniższy harmonogram rekrutacji i zasady przyjęcia do Centrum Edukacji Ogrodniczej 

zostały opracowane na podstawie: 

1. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 

2016 r. poz. 35, 64 i 195); 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego (Dz. U. z 2015 

r., poz. 1942); 

3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich 

kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów 

tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 

1045); 

4. Zarządzenie Nr 5/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 

r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, 

z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w 

województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 2016/2017; 

5. Zarządzenie Nr 6/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w 

postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy szkół policealnych w województwie 
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zachodniopomorskim na rok szkolny 2016/2017; 

6. Zarządzenie Nr 7/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w 

postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, do klas 

pierwszych publicznych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych publicznych liceów 

ogólnokształcących dla dorosłych w województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 

2016/2017; 

7. Statut Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie; 

8. Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. 

ZASADY REKRUTACJI 
do Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 

W ROKU SZKOLNYM 206/2017 

(wybór) 

1. Kandydaci składają podania w terminie ustalonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora 

Oświaty w Szczecinie. 

2. Szczegółowy harmonogram rekrutacji ustala Zachodniopomorski Kurator Oświaty w 

Szczecinie. 

3. Kandydaci do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub szkoły policealnej składają podania 

na drukach ustalonych przez szkołę. 

4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje szkolną 

komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i członków oraz określa ich zadania. 

5. Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych odbywa się na podstawie (nie 

dotyczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i szkoły policealnej): 

a) liczby punktów uzyskanych w wyniku egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki 

w gimnazjum, zawartej w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu; 

b) liczby punktów uzyskanych z przeliczenia wybranych ocen ze świadectwa ukończenia 

gimnazjum; 

c) liczby punktów za inne osiągnięcia ucznia (według niżej załączonej tabeli); 

d) liczby punktów za świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej z wyróżnieniem; 

e) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w 

wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy. 

6. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży decydują 

kryteria zawarte w Statucie Szkoły, uwzględniające (I etap rekrutacji): 

a) przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego; 

b) sumę punktów za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyszczególnionych na 

świadectwie szkoły, stanowiącej podbudowę programową - z języka polskiego i trzech 

wybranych przedmiotów (zgodnie z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen na punkty); 

c) punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz za 

szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjną. 

7. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym 

maksymalnie 200 punktów, w tym: 

a) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum - wynik przedstawiony w procentach z: 

• języka polskiego, 

• historii i wiedzy o społeczeństwie, 

• matematyki, 

• przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), 

• języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

mnoży się przez 0,2; 

b) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym: 

- maksymalnie 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: 

• celujący - po 20 punktów, 

• bardzo dobry - po 16 punktów, 

• dobry - po 12 punktów, 

• dostateczny - po 8 punktów, 



• dopuszczający - po 2 punkty; 

- maksymalnie 20 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, w tym: 

• 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 

• maksymalnie 15 punktów, w tym: 13 punktów za inne osiągnięcia (pkt. 1-5) i 2 pkt. 

za działalność społeczną (pkt. 6), naliczane wg zasady: 

1. uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 

zawartych porozumień: 

a) tytułu FINALISTY konkursu przedmiotowego - 10 pkt., 

b)  tytułu LAUREATA konkursu

 tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 7 pkt., 

c)  tytułu FINALISTY konkursu

 tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 5 pkt.; 

2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu przedmiotowego - 10 

pkt., 

b) dwóch lub więcej tytułów LAUREATA konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 7 pkt. 

c) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 5 pkt. 

d) tytuł FINALISTY konkursu przedmiotowego - 7 pkt. 

e) tytuł LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 

pkt. 

f) tytuł FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 

pkt. 

3. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym - 4 pkt., 

b) krajowym - 3 pkt., 

c) wojewódzkim - 2 pkt., 

d) powiatowym - 1 pkt.; 

4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

a) tytułu FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - 10 pkt., 

b) tytułu LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - 4 pkt., 

c) tytułu FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - 3 pkt.; 

5. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem 

0 zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

a) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystyczne - 10 pkt., 

b) dwóch lub więcej tytułów LAUREATA turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej - 7 pkt., 

c) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej - 5 pkt., 

d) tytuł FINALISTY konkursu (jak w ppkt. a.) - 7 pkt., 



e) tytuł LAUREATA turnieju (jak w ppkt. b.) - 3 pkt., 

f) tytuł FINALISTY turnieju (jak w ppkt. c.) - 2 pkt.; 

6. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

1 działalności w organizacjach związanych z systemem oświaty - 2 pkt. 

8. Suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum 

zdecyduje o kolejności wpisania na listę kandydatów. 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji, na drugim 

etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości 

wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

10. W sytuacji równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w drugim etapie rekrutacji 

lub - jeżeli po zakończeniu tego etapu - szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim 

etapie rekrutacji są brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria (mające jednakową wartość): 

a) wielodzietność rodziny kandydata; 

b) niepełnosprawność kandydata; 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

11. W przypadku niepełnego naboru, dyrektor Centrum Edukacji Ogrodniczej ogłosi dodatkową 

rekrutację. 

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka 

polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i 

języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym 

za uzyskanie z: 

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

- bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, 

- dobrym - przyznaje się po 12 punktów, 

- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty; 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

- bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, 

- dobrym - przyznaje się po 12 punktów, 

- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli 

się przez 2; 

c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

- bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, 

- dobrym - przyznaje się po 12 punktów, 

- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli 

się przez 4; 

d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym - przyznaje się 8 punktów, 

- bardzo dobrym - przyznaje się 6 punktów, 

- dobrym - przyznaje się 4 punkty, 

- dostatecznym - przyznaje się 2 punkty, 

- dopuszczającym - przyznaje się 0,5 punktu. 

13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 

44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, 



oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część 

egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 

14. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci olimpiad dla 

gimnazjalistów (Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Języka 

ANgielskiego) oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza 

treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej 

szkoły niezależnie od kryteriów. 

15. Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów, zorganizowanych przez 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza 

treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu: 

Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2015/2016: 

• Konkurs Polonistyczny; 

• Konkurs Matematyczny; 

• Konkurs Chemiczny; 

• Konkurs Biologiczny; 

• Konkurs Geograficzny; 

• Konkurs Języka Angielskiego; 

• Konkurs Języka Niemieckiego; 

• Konkurs Fizyczny z Elementami Astronomii; 

• Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie. 

16. Odwołanie od wyników postępowania kwalifikacyjnego można składać do Dyrektora Centrum 

Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie w ciągu 7 dni od daty ich ogłoszenia. 

17. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej [semestr pierwszy] szkoły ponadgimnazjalnej dla 

młodzieży - szkoły policealnej w systemie stacjonarnym oraz szkoły ponadgimnazjalnej dla 

dorosłych - liceum ogólnokształcące, decydują kryteria zawarte w Statucie Szkoły. 

18. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej [semestr pierwszy] szkoły 

ponadgimnazjalnej dla młodzieży - szkoły policealnej w systemie stacjonarnym składają: 

a) podanie o przyjęcie do szkoły 

b) potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub odpowiednio w zależności od 

wybranej szkoły, 

c) potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 

d) zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub 

konkursów, o których mowa w pkt. 14 oraz inne wymagane przez szkołę, 

e) zaświadczenie lekarskie (wystawione przez lekarza medycyny pracy zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań 

lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, 

uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2010 r. Nr 

155, poz. 1045) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym przez 

kandydata zawodzie. 

19. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są: oryginał świadectwa 

ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzanego w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM 

Maksymalnie kandydat może uzyskać 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie 

z zasadą: 

• celujący - po 20 punktów, 

• bardzo dobry - po 16 punktów, 

• dobry - po 12 punktów, 

• dostateczny - po 8 punktów, 

• dopuszczający - po 2 punkty; 



1. TECHNIKUM OGRODNICZE 

a) zawód: technik ogrodnik: 

• język polski, matematyka, biologia, geografia; 

b) zawód: technik architektury krajobrazu: 

• język polski, matematyka, biologia, geografia; 

c) zawód: technik weterynarii: 

• język polski, matematyka, biologia, chemia; 

d) zawód: technik technologii chemicznej: 

• język polski, matematyka, biologia, chemia; 

2. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 10 

a) zawód: ogrodnik: 

• język polski, geografia, technika, informatyka; 

b) zawód: mechanik operator pojazdów maszyn rolniczych: 

• język polski, geografia, technika, informatyka; 

3. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NR 3 

• semestr I - dla dorosłych na podbudowie gimnazjum oraz ośmioletniej szkoły podstawowej 

oraz dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (stara podstawa programowa), 

• semestr III - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (nowa podstawa 

programowa). 
4. SZKOŁA POLICEALNA NR 10 

• na podbudowie liceum profilowanego, liceum ogólnokształcącego, technikum, 

technikum uzupełniającego, liceum uzupełniającego, dająca absolwentowi: 

a) zawód: florysta. 

Niezbędne informacje, 

jakie powinien podać kandydat ubiegający sie o przyjęcie do szkoły: 

- nazwisko i imię (zgodnie z wpisem do dowodu rodziców lub własnego dowodu osobistego); 

- data urodzenia; 

- miejsce urodzenia (miejscowość, gmina, powiat, województwo); 

- PESEL; 

- stały adres zameldowania (miejscowość, ulica, kod, poczta, gmina, powiat, województwo); 

- miejsce zamieszkania: dom rodzinny, stancja, internat, dom dziecka; 

- adres i telefon kontaktowy rodziców/opiekunów; 

- adres gimnazjum, do którego kandydat uczęszczał (w przypadku kandydatów do TO i ZSZ). 

Wymagane dokumenty: 

- podanie i kwestionariusz osobowy; 

- 3 aktualne fotografie; 

- świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

- karta zdrowia; 

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w 

wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy; 

- dodatkowo: opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie o 



udziale w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. 

KALENDARIUM REKRUTACJI 

Szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum: 

technikum i zasadnicza szkoła zawodowa 

(na podstawie Zarządzenia Nr 5/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 

29 stycznia 2016 roku) 

Terminy dotyczące przyjęć do oddziałów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla 

młodzieży - trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego i 

czteroletniego technikum: 

 

 

 

 

 

 

Szkoła policealna dla młodzieży na podbudowie programowej technikum, liceum 

ogólnokształcącego, liceum profilowanego: 

szkoła policealna 

(na podstawie Zarządzenia Nr 6/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 

29 stycznia 2016 roku) 

Terminy dotyczące przyjęć na semestr pierwszy szkoły policealnej: 
 

 

 

 

termin rodzaj czynności 

POSTĘPOWANIE ZASADNICZE 

do 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) 
Dyrektorzy szkół podają do wiadomości kandydatów informacje 

dotyczące kryteriów przyjęć do danej szkoły 

 

do 6 lipca 2016 r. (środa) 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy 

kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru 

kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku 

złożenia przez kandydata oświadczenia 
 

 
o wyborze tej szkoły 

do 12 lipca 2016 r.(wtorek) 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia 

o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

do 13 lipca 2016 r. (środa) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

do 13 lipca 2016 r. (środa) 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej 

kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 

 



Liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie gimnazjum oraz ośmioletniej 

szkoły podstawowej lub absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (nowa 

podstawa programowa) 

liceum ogólnokształcące dla dorosłych 

(na podstawie Zarządzenia Nr 7/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 

29 stycznia 2016 roku) 

od 25 kwietnia 2016 r. 

(poniedziałek) 

do 8 czerwca 2016 r. (środa) do 

godziny 1500 

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 25 kwietnia 2016 r. 

(poniedziałek) do 13 maja 2016 r. 

(piątek) do godz. 15.00 

Złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego 

w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, 

szkoły sportowej, szkoły mistrzostwa sportowego oraz 

oddziałów sportowych, jak również szkoły z oddziałem 

międzynarodowym wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (nie dotyczy 

naszej szkoły) 

od 16 maja 2016 r. 

(poniedziałek) 

do 31 maja 2016 r. (wtorek) 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa 

w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty 

(nie dotyczy naszej szkoły) 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o 

którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, w tym w szkole 

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem 

międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy o systemie 

oświaty (nie dotyczy naszej szkoły) 

do 3 czerwca 2016 r. (piątek) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób 

sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i 

ust. 4 ustawy o systemie oświaty (nie dotyczy naszej szkoły) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 

sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 

20j ust. 1 ustawy, w tym w szkole ponadgimnazjalnej 

ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 

7b ust. 1c ustawy o systemie oświaty (nie dotyczy naszej 

szkoły) 

od 24 czerwca 2016 r. (piąstek) do 

28 czerwca 2016 r. (wtorek) 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 

o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o 

wynikach egzaminu gimnazjalnego 

do 1 lipca 2016 r. (piątek) 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o 

których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty 
  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję do 4 lipca 2016 r. (poniedziałek) rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych  ___ i kandydatów niezakwalifikowanych ___________________  
 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

od 14 do 15 lipca 2016 r. 

(czwartek-piątek) 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

do 19 lipca 2016 r. (wtorek) 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa 

w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty 

(nie dotyczy naszej szkoły) 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o 

którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, w tym w szkole 

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem 

międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy o systemie 

oświaty (nie dotyczy naszej szkoły) 

20 lipca 2016 r. (środa) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób 

sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i 

ust. 4 ustawy o systemie oświaty (nie dotyczy naszej szkoły) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 

sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 

20j ust. 1 ustawy, w tym w szkole ponadgimnazjalnej 

ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 

7b ust. 1c ustawy o systemie oświaty (nie dotyczy naszej 

szkoły) 

do 21 lipca 2016 r. (czwartek) 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o 

których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty 
 

do 9 sierpnia 2016 r. (wtorek) - 
termin jednego dnia od ostatniego dnia na 

rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, zgodnie z przepisem art. 20zc 

ustawy o systemie oświaty 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy 
do 9 sierpnia 2016 r. (wtorek) 

kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru 

kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku 

złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły 

do 16 sierpnia 2016 r. (wtorek) 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia 

o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

do 18 sierpnia 2016 r. (czwartek) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

do 18 sierpnia 2016 r. (czwartek) 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej 

kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 

 

termin rodzaj czynności 

 

POSTĘPOWANIE ZASADNICZE 

od 20 czerwca 2016 r. 

(poniedziałek) do 4 lipca 2016 r. 

(poniedziałek) 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

do 7 lipca 2016 r. (czwartek) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego 
 

 komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 

7 ustawy o systemie oświaty 

do 15 lipca 2016 r. (piątek) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

do 19 lipca 2016 r. (wtorek) Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata 

niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie 

wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z 

wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej 
do 20 lipca 2016 r. (środa) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

do 20 lipca 2016 r. (środa) Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej kuratora 

oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 
 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

od 21 lipca 2016 r. (czwartek) do 

26 lipca 2016 r. (wtorek) 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

do 29 lipca 2016 r. (piątek) 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o 

których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty 
do 17 sierpnia 2016 r. (środa) 

termin jednego dnia od ostatniego dnia na 

rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, zgodnie z przepisem art. 20zc 

ustawy o systemie oświaty 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

do 23 sierpnia 2016 r. (wtorek) Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata 

niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie 

wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z 

wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej 

do 25 sierpnia 2016 r. (czwartek) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

do 25 sierpnia 2016 r. (czwartek) Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej kuratora 

oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 

 



Terminy dotyczące przyjęć na semestr pierwszy/trzeci liceum ogólnokształcącego: 

 

 

 

 

 

termin rodzaj czynności 

 

POSTĘPOWANIE ZASADNICZE 

od 13 czerwca 2016 r. 

(poniedziałek) do 4 lipca 2016 r. 

(poniedziałek) 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

do 7 lipca 2016 r. (czwartek) 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o 

których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty 
Do 15 lipca 2016 r. (piątek) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

do 19 lipca 2016 r. (wtorek) 

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata 

niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

odpowiednio: 

1) dokumentu potwierdzającego ukończenie klasy piątej szkoły 

podstawowej, w przypadku ubiegania się przyjęcie do szkoły 

podstawowej dla dorosłych (nie dotyczy naszej szkoły), 

2) oryginału świadectwa szkolnego promocyjnego do klasy 

siódmej lub ósmej ośmioletniej szkoły podstawowej albo 

świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej, w 

przypadku ubiegania się o przyjęcie do gimnazjum dla 

dorosłych (nie dotyczy naszej szkoły), 

3) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej 

szkoły podstawowej, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 

4) pisemnego oświadczenia w przypadku kandydata do szkoły 

podstawowej dla dorosłych, o którym mowa w art. 20k ust. 5 

ustawy o systemie oświaty (nie dotyczy naszej szkoły) 

- o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie 

do szkoły dla dorosłych 

do 20 lipca 2016 r. (środa) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
 

do 20 lipca 2016 r. (środa) Poinformowanie przez dyrektora szkoły dla dorosłych kuratora 

oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 
 



POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

od 21 lipca 2016 r. (czwartek) do 

26 lipca 2016 r. (wtorek) 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

do 29 lipca 2016 r. (piątek) 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o 

których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty 
do 17 sierpnia 2016 r. (środa) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych 

na rozpatrzenie w postępowaniu 

rekrutacyjnym odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, zgodnie z przepisem art. 

20zc ustawy o systemie oświaty 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

do 23 sierpnia 2016 r. (wtorek) 

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata 

niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

odpowiednio: 

1) dokumentu potwierdzającego ukończenie klasy piątej szkoły 

podstawowej, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły 

podstawowej dla dorosłych (nie dotyczy naszej szkoły), 

2) oryginału świadectwa szkolnego promocyjnego do klasy 

siódmej lub ósmej ośmioletniej szkoły podstawowej albo 

świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej, w 

przypadku ubiegania się o przyjęcie do gimnazjum dla 

dorosłych (nie dotyczy naszej szkoły), 

3) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej 

szkoły podstawowej, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 

4) pisemnego oświadczenia w przypadku kandydata do szkoły 

podstawowej dla dorosłych, o którym mowa w art. 20k ust. 5 

ustawy (nie dotyczy naszej szkoły) 

- o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o 

przyjęcie do szkoły dla dorosłych 

do 25 sierpnia 2016 r. (czwartek) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
do 25 sierpnia 2016 r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły dla dorosłych kuratora 

oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 
 


