
TERMINY POSTĘPOWANIAREKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podpisanego przez 

co  najmniej jednego rodzica oraz ucznia. 

od 17 maja 2021 r. 

do 21 czerwca 2021 r. 

do godz. 15:00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie 

o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możliwość zmiany i złożenie 

nowego wniosku z uwagi na zmianę szkoły, do której kandyduje 

lub preferencję klas. 

od 25 czerwca 2021 r. 

do 14 lipca 2021 r. 

do godz. 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

22 lipca 2021 r. 

Potwierdzenie w przypadku kandydatów zakwalifikowanych  

woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały wcześniej złożone. 

od 23 do 30 lipca 2021 r. 

o godz. 15:00 

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 
2 sierpnia2021r. 

do godz. 14:00 

 

1. Kandydaci wraz z rodzicami generują i drukują wersję elektroniczną wniosku  

o przyjęcie do szkoły za pomocą strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin.  

 

2. Wydrukowany wniosek musi być podpisany zarówno przez rodziców, jak i kandydata,  

a następnie dostarczony do szkoły pierwszego wyboru (szkoła, która na liście preferencji 

znajduje się na pierwszym miejscu). 

 

3. Kandydaci składając ww. wniosek mogą dołączyć: 

a) opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o problemach zdrowotnych kandydata, 

ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia, 

https://nabor.pcss.pl/szczecin


b) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą 

troje lub więcej dzieci) - druk oświadczenia można znaleźć na stronie naboru 

www.nabor.pcss.pl/szczecin, 

 

c) 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 zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.) – orzeczenie może dotyczyć kandydata, jego rodzica 

lub rodzeństwa, 

 

d) 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, (druk oświadczenia można znaleźć na stronie naboru 

www.nabor.pcss.pl/szczecin ), 

 

e) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

4. Od 25 czerwca 2021 r. (piątek) do 14 lipca 2021r. (środa), do godziny 15:00, kandydaci 

mają możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły poprzez wycofanie starego wniosku 

i złożenie nowego.  

UWAGA: Kandydaci nie mogą na tym etapie dodać do swojej listy preferencji klas,  

które wymagały przystąpienia do egzaminu (szkoły i klasy prowadzące szkolenie sportowe, 

klasy wojskowe, szkoły i klasy dwujęzyczne, klasy matury międzynarodowej) 

o ile nie zdawali już takiego egzaminu pomiędzy 1 a 14 czerwca 2021 r. 

5. Informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty szkół oraz naboru dostępne są również  

na stronach szkół ponadpodstawowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


O PRZYJĘCIU KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ DECYDUJE SZUMA PUNKTÓW ZA: 

 

1. Przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu ósmoklasisty 

przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: 

 

-  z języka polskiego wynik przedstawiony w % pomnożony przez 0,35 – maks. 35 pkt., 

-  z matematyki wynik przedstawiony w % pomnożony przez 0,35 – maks.35 punktów, 

- z języka obcego nowożytnego wynik przedstawiony w % pomnożony przez 0,30 

 – maks. 30 pkt.; 

 

2. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie 

ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej – maks. 72 punkty: 

 

-  języka polskiego – maks. 18 pkt., 

-  matematyki – maks. 18 pkt., 

- dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zależności od profilu klasy  

– maks. 18 pkt. za każdy przedmiot; 

 

Liczba punktów za poszczególne oceny: 

- ocena celująca – 18 pkt., 

- ocena bardzo dobra – 17 pkt., 

- ocena dobra – 14 pkt., 

- ocena dostateczna 8 – pkt., 

- ocena dopuszczająca – 2 pkt. 

 

3. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  

– maks. 28 pkt: 

 

a) ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt., 

b) szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia 
ośmioletniej szkoły podstawowej – maks. 3 pkt. niezależnie od ilości potwierdzonych 
osiągnięć, 
 

c) szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione 

na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i jednocześnie umieszczone 

w  Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonym 

przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 opublikowanym 

w dniu 26 lutego 2021 r. na stronie Kuratorium – maks. 18 pkt.; 

 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-ustalony-przez-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny2021-2022/
http://www.kuratorium.szczecin.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-ustalony-przez-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny2021-2022/


UWAGA: W  przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, 

wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach. 

 

1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 

a.  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

b.  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

c.  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów; 

 

2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym  

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie  

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty: 

 

a.  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów, 

b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty, 

c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty; 

 

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

 

a.  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

b.  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

7 punktów, 

c.  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

5 punktów, 

d.  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

e.  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

f.   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty; 

 

4) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty: 

 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów, 



b.  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

c.  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów, 

d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty, 

f. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty; 

 

5) za uzyskanie w zawodach sportowych (w konkurencjach wymienionych w Wykazie 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonym przez Zachodniopomorskiego 

Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 o zasięgu: 

 

a.  międzynarodowym:  miejsca 1 - 8 – 4 punkty, 

b.  krajowym:  miejsca 1 - 6 – 3 punkty, 

c.  wojewódzkim:  miejsca 1 - 3 – 2 punkty, 

d.  powiatowym:  miejsca 1 - 3 – 1 punkt; 

 

6) za uzyskanie nagrodzonego miejsca lub zwycięskiego tytułu, a także wyróżnienie 

przyznane na podstawie regulaminu zawodów (z wyłączeniem wyróżnień, nagród itp. 

uzyskanych za uczestnictwo w zawodach) w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy 

(ujętych w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonym 

przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych: 

 

a.  międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b.  krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c.  wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d.  powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Szczególe uprawnienia: 

 

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. 

 

UWAGA: Aby móc skorzystać z powyższego uprawnienia kandydat legitymujący się jednym 

z wymienionych sukcesów ma obowiązek złożenia stosownego zaświadczenia  

wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły. 

 


