
Zasady rekrutacji  
do 

  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCACEGO 
Towarzystwa Salezjańskiego 

Szczecin, ul. Ku Słońcu 124 
na rok szkolny 2021/2022 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910 ze zm.) rozdział 6 pn. 
Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych 
szkół i publicznych placówek 

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 r.,  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. poz. 493, z późn. zm.2).  
 
4. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół 
ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 

 
I. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Ku Słońcu 124 jest szkołą  

niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. 
 
1. Organem prowadzącym szkołę jest Towarzystwa  Salezjańskie z siedzibą w Pile, a organem 

nadzorującym Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 
 

II. Rekrutacja uczniów do klasy pierwszych wynika z systemowej elektronicznej obsługi rekrutacji 
oświatowej obowiązującej w Szczecinie „NABÓR 2021”  www.nabor.pcss.pl/szczecin  

 
      III. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych nie jest oparta na zasadzie powszechnej dostępności.  
            O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskana przez ucznia za  

• wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

• oceny z poszczególnych przedmiotów na świadectwie szkolnym, 

• osiągnięcia ucznia wyszczególnione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej lub inne potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

      1. Warunkiem przyjęcia kandydata do 1 klasy liceum jest co najmniej dobre zachowanie. 

2. W pierwszej kolejności do I klasy przyjmowani są uczniowie, którzy uzyskali  największą ilość 
punktów i  najwyższą średnią ocen, są laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych, 
mają w swoim dorobku pewne osiągnięcia. 

     3. Absolwent szkoły podstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym  
maksymalnie 200 punktów ( maksymalnie 230 pkt. dla klasy dwujęzycznej) w tym: 

 a/ maks. 100 punktów uzyskanych  w wyniku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w 
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, 

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


 b/ 72 punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla poszczególnych klas,  

 

 
Profil klasy 

 
Oceny brane pod uwagę 

 
Ogólny 

 

język polski, matematyka, 
język angielski, geografia 

Dwujęzyczny z geografia i historia 
w języku angielskim 

język polski, matematyka. 
język angielski,  geografia 

Ogólna – usportowiona 
/piłka nożna/ 

język polski, matematyka,  
język angielski, wych. fizyczne 

c/ 18 punktów za uzyskanie innych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych oraz za świadectwo z 
wyróżnieniem i za działalność ucznia w zakresie aktywności społecznej. 

4. Schemat podziału punktów w postepowaniu rekrutacyjnym: 

 

Kryteria - świadectwo Punkty w postepowaniu rekrutacyjnym 

Aktywność społeczna, wolontariat 3 pkt 

Świadectwo ukończenia SP z wyróżnieniem 7 pkt 

Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych wymienione na 
świadectwie ukończenia SP i jednocześnie 
umieszczone  w Wykazie zawodów wiedzy, 
artystycznych i sportowych ustalonym przez ZKO na 
rok 2021/22 opublikowanym w dniu 26 lutego 2021r. 

max 18 pkt 

Oceny z czterech obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych uzyskanych na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasadą przeliczania ocen: max 72 pkt 

stopień celujący 18 pkt 

stopień bardzo dobry 17 pkt. 

stopień dobry 14 pkt. 

stopień dostateczny 2 pkt. 

stopień dopuszczający  

max 100 pkt. 

Kryteria – egzamin ósmoklasisty Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 
/maksymalnie/ 

Wynik z języka polskiego wynik procentowy x 0,35 =  max 35 pkt 

Wynik z matematyki wynik procentowy x 0,35 = max 35 pkt 

Wynik z języka obcego nowożytnego wynik procentowy x 0,30 = max 30 pkt 

max  100 pkt. 

Razem 200 pkt. 



5. 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 ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/22 opublikowanym w 
dniu 26 lutego 2021r. /maks. 18 punktów/ 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w 
tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba pkt możliwych do uzyskania za wszystkie 
osiągnięcia wynosi  18 punktów . 

Równorzędne wyniki. 

1. Pierwszeństwo przyjęcia kandydata w przypadku równorzędnych wyników (punktowych) 

uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie wynikało z problemów zdrowotnych 

kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonych opinią 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

2. W dalszej kolejności w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w 

postępowaniu rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z: 

• wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci), 

• niepełnosprawności kandydata, 

• niepełnosprawności obojga rodziców kandydata, 

• niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata, 

• niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, 

• samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez 

pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 

wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej 

jedno dziecko z jego rodzicem), 

• objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Wymienione w tym ustępie kryteria mają jednakową wartość. 

 
9. Zasady rekrutacji dla absolwentów SP Towarzystwa Salezjańskiego: 

do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 
poza postępowaniem rekrutacyjno – kwalifikacyjnym zostaną przyjęci absolwenci SP 
Towarzystwa Salezjańskiego ze średnią 4.0 i  co najmniej dobrą ocena z zachowania. Dla 
absolwentów SP  kontynuujących naukę w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa 
Salezjańskiego  przewiduje się zniżkę opłat za czesne. 

Próg punktowy – 140 punktów. 
W przypadkach indywidualnych odbywa się rozmowa Dyrektora szkoły z rodzicami i kandydatem. 

 
 IV. Wymagane dokumenty: 

1. Formularz zgłoszeniowy wypełniony i podpisany /wzór zgłoszenia na stronach 
www.nabor.pcss.pl/szczecin  NABÓR 2021 oraz podanie z prośbą o przyjęcie /wzór do 

odebrania  w sekretariacie lub pobrania na stronie internetowej szkoły www.szkoly-

kusloncu.salezjanie.pl  w terminie:    

http://www.nabor.pcss.pl/szczecin
http://www.szkoly-kusloncu.salezjanie.pl/
http://www.szkoly-kusloncu.salezjanie.pl/


klasa dwujęzyczna:  
od 17 maja  do 31 czerwca 2021r. 

pozostałe klasy  
od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021r. 

            
2. Dodatkowe dokumenty:  

            - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowe świadectwa ukończenia szkoły oraz 
zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty   
 

od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. 
 

3. Dodatkowe dokumenty po ogłoszeniu pozytywnych dla kandydata wyników i 
potwierdzenie rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie: 

 

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

• oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty, 

• karty zdrowia, 

• dwóch podpisanych zdjęć, 

• odpisu skróconego aktu urodzenia 
 

 do 30 lipca 2021r.  
 

4. Kandydaci do szkoły mogą dołączyć opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 
 
VI. Postępowanie uzupełniające 
 

Do KOŃCA sierpnia 2021r. – dodatkowe uzupełniające  postępowanie rekrutacyjne w 
przypadku wolnych miejsc w szkole 

 
 
VII. Procedura odwoławcza 
 

1. W terminie do 5 sierpnia 2021 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 
pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Liceum 
Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego,  
2. Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu 3 dni od złożenia 
wniosku o sporządzenie uzasadnienia; uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły / przesyła 
mailem;  
3. W ciągu 5 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic kandydata 
może złożyć do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;  
4. W terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania, Dyrektor rozpatruje odwołanie.  
 

VIII. Wyniki rekrutacji: 

1. Wyniki rekrutacji będą ogłoszone przez Dyrektora Szkoły  na  stronach 
www.nabor.pcss.pl/szczecin, lista przyjętych uczniów do liceum znajdować się będzie w 
sekretariacie szkoły.  

2. Przyjęci kandydaci do szkoły w przypadku rezygnacji  powinni niezwłocznie  poinformować 
sekretariat szkoły. 

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


3. Uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci z powodu braku miejsc, dokładną informację uzyskają   
w sekretariacie szkoły.  

4. Do 31.08.2021r. należy podpisać umowę z Dyrektorem szkoły i opłacić tzw. wpisowe                                                                     
( miesięczne czesne płacą uczniowie od 1.09.2021 r. – przez cały rok kalendarzowy). 

 
 
 
 
  

Dla uczniów kończących naszą SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ 
i kontynuujących naukę w naszym  liceum przewidziano zniżki 

w opłatach za szkołę. 


