
 TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Na podstawie: 

 Zarządzenia  Nr 2/2020 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 
określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 
terminy składania dokumentów, do klas I  publicznych szkół ponadpodstawowych, (…), na rok szkolny 
2020/2021 w województwie zachodniopomorskim. 

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem 
nabory.eduportal.koszalin.pl  

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym zasadniczym 

Termin w rekrutacji zasadniczej Rodzaj czynności 
od 11 maja  
do 23 czerwca 2020 r. 
do godz. 15.00 

Zarejestrowanie się w serwisie internetowym pod adresem 
nabory.eduportal.koszalin.pl oraz złożenie wniosku (w wersji 
papierowej) o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły pierwszego wyboru 
( z wyłączeniem oddziału sportowego). 
Jak wybrać wymarzoną szkołę? 
Podczas wypełniania wniosku o przyjęcie do szkoły na początku należy 
wybrać dowolną liczbę szkół (konkretne szkoły, a nie zespoły szkół),  
a następnie preferowane przez siebie oddziały. 
Jeżeli zależy Ci na przyjęciu do konkretnej szkoły, wskaż jak największą 
liczbę oddziałów w tej szkole. 
Jeżeli zależy Ci na konkretnym profilu kształcenia, np. humanistyczny, 
wybierz w pierwszej kolejności taką klasę w różnych szkołach. 
Załączniki do wniosku – podania o przyjęcie do szkoły: 
- 3  fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem 
- zaświadczenie komisji konkursowej (laureat/finalista konkursu) 
- opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej 
- oświadczenie osoby samotnie wychowującej kandydata 
- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 
Oświadczenia do pobrania na stronie www.liceum6koszalin.pl                 
w zakładce oferta edukacyjna - dokumenty do pobrania. 
 

Dotyczy oddziałów sportowych 
od 11 maja do 20 maja 2019 r. 
 

Zarejestrowanie się i złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie 
do oddziałów sportowych. 

Dotyczy oddziałów sportowych 
26 maja 2020 r. godz. 16.00 
 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych. 

Dotyczy oddziałów sportowych 
10 czerwca 2020 r. 
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności 
fizycznej. 
 



od 19 czerwca   
do 22 czerwca 2020 r. 
do godz. 15.00 

Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół. 

do 24 czerwca 2020 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych  
z ustaleniem tych okoliczności. 
 

od 26 czerwca do 30 czerwca 
2020 r.  
do godz. 15.00 

Samodzielne wprowadzenie do systemu ocen końcowych  
ze świadectwa ukończenia szkoły oraz wyników egzaminu 
ósmoklasisty. 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum 
ogólnokształcącego o kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz 
kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
 

do 10 lipca 2020 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  
do szkoły  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                                                                    
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta 
okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

13 lipca 2020 r.  
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
 

od 13 lipca 2020 r.                     
do 20 lipca 2020 r. 
do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia                              
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone        
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. 
 

21 lipca 2020 r.  
do godz. 14.00 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

Terminy w rekrutacji 
uzupełniającej 

Rodzaj czynności 

od 22 lipca 2020 r.  
do 27 lipca 2020 r.  
do godz. 15.00 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

do 29 lipca 2020 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.                                        
 

Dotyczy oddziałów sportowych 
od 28 lipca do 31 lipca 2020 r.  
dokładny termin zostanie 
podany na stronie 
internetowej 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów 
sportowych. 

Dotyczy oddziałów sportowych 
 7 sierpnia 2020 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób 
sprawności fizycznej. 
 

do 16 sierpnia 2020 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach oraz 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

17 sierpnia 2020 r.  
do godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 
 

od 17 sierpnia 2020 r. 
do 21 sierpnia 2020 r.              
do godz. 15.00           

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia                              
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone       
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. 
 

24 sierpnia 2020 r. 
do godz. 14.00 
 

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

 


