
Rekrutacja 2021/2022 do  
V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Adama Asnyka w Szczecinie 
 

I. Zasady rekrutacji 
 

1. O przyjęcie do wybranego oddziału (A, B, C, D) może ubiegać się uczeń ósmej klasy szkoły 
podstawowej publicznej lub niepublicznej. 
 

2. Do oddziału dwujęzycznego (A) przyjmuje się uczniów, którzy uzyskali pozytywny wynik (50%) ze 
sprawdzianu kompetencji językowych. Zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych z 
języka angielskiego są laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego organizowanego 
przez kuratorium oświaty.  

 
Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się dnia 8 czerwca 2021 r. godz. 16.00 

 
3. Wypełnianie podań odbywa się drogą elektroniczną na stronie internetowej 

www.nabor.pcss.pl/szczecin w zakładce WNIOSEK 
 

4. Wydrukowany wniosek należy podpisać i zamieścić skan w systemie. 
 

II. Zasady punktacji  

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 230 pkt dla klasy A 
dwujęzycznej oraz maks. 200 pkt dla klas B/C/D) otrzymanych za: 

1. Przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego 
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: 
1) z języka polskiego – wynik przedstawiony w % pomnożony przez 0,35 – maks.35 punktów,  
2) z matematyki – wynik przedstawiony w % pomnożony przez 0,35 – maks.35 punktów,  
3) z języka obcego nowożytnego – wynik przedstawiony w % pomnożony przez 0,30 – maks.30 

punktów.  
 

2. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia 
ośmioletniej szkoły podstawowej (maks. 72 punkty): 
1) języka polskiego – maks. 18 punktów, 
2) matematyki – maks. 18 punktów, 
3) oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zależności od kierunku - maks. 

18 punktów za każdy przedmiot: 
a) mat-geo: geografia i język obcy nowożytny 
b) mat-fiz-inf: fizyka i informatyka 
c) medyczna: biologia i chemia 
d) mat-chem: chemia i fizyka 

zgodnie z zasadą:  
- celujący — 18 punktów 
- bardzo dobry — 17 punktów 
- dobry — 14 punktów 
- dostateczny — 08 punktów 
- dopuszczający — 02 punkty. 

 



3. Ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów). 
 

4. 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 (maks. 18 punktów), w tym: 

Przeliczania na punkty kryterium osiągnięć uzyskanych w zawodach i konkursach: 

• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt, 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt, 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt; 
 

• 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 – przyznaje się 10 pkt, 
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt, 
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt; 
 

• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 
przez kuratora oświaty: 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt, 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 pkt, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 pkt, 
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt, 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt, 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt; 

 
• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt, 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt, 
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt, 
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt, 
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 pkt; 



 
• uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na szczeblu: 
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt, 
b) krajowym – przyznaje się 3 pkt, 
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt, 
d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt. 

zgodnie z Wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 
ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

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, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych 
do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

5. 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 punkty) - niezależnie od ilości potwierdzonych osiągnięć. 
 

6. O przyjęciu kandydata do klasy dwujęzycznej decyduje suma punktów uzyskanych ze sprawdzianu 
kompetencji językowych (maks. 30) oraz liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji (maks. 
200) 

II. Równorzędne wyniki: 

1. Pierwszeństwo przyjęcia 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: 
1) wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci), 
2) niepełnosprawności kandydata, 
3) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata, 
4) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata, 
5) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, 
6) 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), 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Wymienione w tym ustępie kryteria mają jednakową wartość. 

III. Szczególe uprawnienia: 

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, Olimpiady 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. Nie dotyczy to tzw. olimpiad organizowanych przez np. Olimpusa. 
 

2. Aby móc skorzystać z powyższego uprawnienia kandydat legitymujący się jednym z wymienionych 
sukcesów ma obowiązek złożenia jednego z poniższych dokumentów: 
1) zaświadczenie komitetu głównego olimpiady przedmiotowej (tytuł laureata lub finalisty), 
2) zaświadczenie komitetu głównego olimpiady dla uczniów szkół podstawowych (juniorów) 

przeprowadzanej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (tytuł laureata, finalisty), 
3) zaświadczenie komisji konkursowej konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 

organizowanych przez kuratora oświaty lub ponadwojewódzkim organizowanych przez 
właściwych kuratorów oświaty na podstawie zawartego porozumienia (tytuł laureata). 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły. 

IV. 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 V Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie; 

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 V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie 
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej; 

4. W terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania, Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie rozpatruje odwołanie. 

 

Ważne strony: 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne na stronie:  www.nabor.pcss.pl/szczecin  

Wypełnianie podań o miejsce w bursie lub internacie odbywa się drogą elektroniczną na stronie 
internetowej  www.nabor.pcss.pl/szczecin/bursa  w zakładce WNIOSEK 

 

V. Wymagane dokumenty rekrutacyjne: 

1. Wniosek o przyjęcie. 

2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

3. Kopia zaświadczenia – wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

 


