Regulamin rekrutacji
do klas pierwszych
rok szkolny 2018/2019
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 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do
trzyletniego liceum ogólnokształcące go, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. poz. 586 z 20 marca 2017r.)
II. Zarządzenia Nr 3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie
określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych,
klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.
18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr
pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim.
1. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200, w tym:
a) maksymalnie 100 punktów - za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w
gimnazjum - 0,2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z:
 języka polskiego,
 historii i wiedzy o społeczeństwie,
 matematyki,
 przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii),
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
b) maksymalnie 79 punktów w tym:
 za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum – (72 pkt)
 za „czerwony pasek” - (7pkt)
W rekrutacji do liceów ogólnokształcących punktowane są oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum w tym:
obligatoryjnie: j. polski, matematyka oraz dwa dodatkowe przedmioty, tj.:
do klasy biologiczno-chemicznej z ratownictwem medycznym:
 język obcy,
 biologia.
do klasy wojskowej:
 język obcy,
 geografia.
do klasy humanistyczno-medialnej:

język obcy,

historia.
 do klasy sportowej:
 język obcy,
 biologia.
według zasady:

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

-

18 punktów
17 punktów
14 punktów
8 punktów
2 punkty





c) maksymalnie 21 punktów - za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie;
szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
18 punktów (tab. 1)
3 punkty aktywność społeczna (wolontariat)
Tab. 1 Punkty przyznaje się za:

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 jest opublikowany na stronie
www.kuratorium.szczecin.pl
2. 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.
3. Szczególnymi osiągnięciami są dokonania i sukcesy kandydata wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum
oraz zawarte w dołączonych dokumentach (jeżeli dostarczone są kopie tych dokumentów – wymagane jest ich
potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” przez dyrektora gimnazjum).
4. WYKAZ KLAS PIERWSZYCH w roku szkolnym 2018/2019
L.p.
1.

Klasa
Humanistyczno-medialna

2.

Biologiczno-chemiczna
z ratownictwem medycznym

3.

Wojskowa

4.

Sportowa

Przedmioty z proponowanym
rozszerzonym programem nauczania

Języki

j. polski, historia, j. angielski

j. angielski, j. niemiecki/
j. francuski͓*

biologia, chemia, j. angielski

j. angielski, j. niemiecki

informatyka, geografia, j. angielski
informatyka, biologia, j. niemiecki

j. angielski, j. niemiecki
j. angielski, j. niemiecki

* drugi język - niemiecki lub francuski, do wyboru przez uczniów /grupa min. 12 osób/

Terminarz gimnazjalisty
Terminy w rekrutacji

Rodzaj czynności

Zarejestrowanie się w serwisie internetowym pod adresem:
nabory.eduportal.koszalin.pl oraz złożenie wniosku (w wersji papierowej) o przyjęcie
9 maja - 19 czerwca 2018r.
do klasy pierwszej trzyletniego liceum ogólnokształcącego wraz z dokumentami
do godz. 15.00
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły pierwszego wyboru.
24 maja 2018r.
godz.16.00

Testy sprawnościowe dla kandydatów ubiegających się do klasy sportowej
przeprowadza Koszaliński Klub Sportowy „Bałtyk”

9 maja - 5 lipca 2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i
dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15 - 19 czerwca 2018r.
do godz. 15.00

Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół

22 - 26 czerwca 2018r.
do godz. 15.00

Samodzielne wprowadzenie do systemu ocen końcowych ze świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz wyników z poszczególnych części egzaminu oraz
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:
- kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
- kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 28 czerwca 2018r.

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

WYNIKI REKRUTACJI

6 lipca 2018r.
do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

do 10 lipca 2018r.
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
do VI LO w Koszalinie w postaci przedłożenia:
- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do VI LO
- karty zdrowia
- trzech fotografii (podpisanych)

11 lipca 2018r.
do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

dnia 12 lipca 2018r.
do godz. 15.00

Poinformowanie przez dyrektora liceum ogólnokształcącego kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole.

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

