
OFERTA EDUKACYJNA VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOSZALINIE 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

L.p. Nazwa klasy Przedmioty rozszerzone Języki obce Przedmioty punktowane:   
j. polski, matematyka oraz 

1. 1 a -humanistyczno-
medialna 

j. polski 
historia 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki/j. francuski* 
 

historia 
j. angielski 

2. 1 b – biologiczno-
chemiczna 

biologia 
chemia 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

biologia 
chemia 

3. 1 c -  lingwistyczna 
 

j. angielski     
j. polski 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki/ j. francuski* 
 

j. angielski  
geografia 
 

4. 1 d – ogólna 
 

j. polski 
geografia  
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki/j. hiszpański** 

geografia 
j. angielski 

5. 1 e– sportowa 
(piłka nożna 
chłopców) 

j. polski 
biologia 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

biologia 
j. angielski 

 
*do wyboru:  j. niemiecki  (kontynuacja) lub j. francuski  (od podstaw) pod warunkiem utworzenia 
grup (min. 13 ucz. w grupie) 
** do wyboru:  j. niemiecki  (kontynuacja) lub j. hiszpański (od podstaw) pod warunkiem utworzenia 
grup (min. 13 ucz. w grupie) 
 
Dodatkowa oferta dla zainteresowanych:  

• DSD I – zajęcia realizujące rozszerzony program nauki  j. niemieckiego kończące się uzyskaniem 
certyfikatu Deutsches  Sprachdiplom I, potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na 
poziomie B1 - grupa międzyoddziałowa 

• J. hiszpański  (od podstaw) – grupa międzyoddziałowa 

 



ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

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

I. O przyjęciu do VI Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się kandydaci, którzy: 

1. Posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

II. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc: 

1. W pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria: 
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty 
b) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
c) świadectwo z wyróżnieniem („ z paskiem”) 
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

2. W przypadku równorzędnych wyników w drugim etapie przyjmuje się kandydatów                            
z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia, 
potwierdzone opinią poradni ). 

3. W przypadku równorzędnych wyników w trzecim etapie brane są pod uwagę kryteria: 
a) wielodzietność rodziny kandydata 
b) niepełnosprawność kandydata 
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
g) objęcia kandydata pieczą zastępczą 

III. 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 Kuratora Oświaty. 

IV. Najważniejsze  terminy w postępowaniu rekrutacyjnym ogłoszone przez MEN: 

od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami     

od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. - uzupełnienie wniosku o  przyjęcie do szkoły o świadectwo  
         ukończenia szkoły podstawowej       

od 15 czerwca do 22 czerwca 2020 r. – składanie wniosku do oddziału sportowego 

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie               
               o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany   
               wyboru  szkoły 

12 sierpnia 2020 r.          - ogłoszenie listy zakwalifikowanych 

od 13 do 18 sierpnia 2020 r.         -potwierdzenie woli przyjęcia – złożenie oryginałów dokumentów 

19 sierpnia 2020 r.          - ogłoszenie list przyjętych 

Szczegółowe terminy rekrutacji (w tym do oddziału sportowego) znajdują się w zakładce – TERMINY 
REKRUTACJI. 



REKRUTACJA 2020/2021 –  PUNKTACJA 
Ustawa o systemie 
oświaty  
Kryteria 1-4 

Rozporządzenie MEN Liczba 
punktów 
max 

1. Wynik egzaminu  100 
j. polski 100% x 0,35 = 35            Np.  za wynik egzaminu  80% (x 0,35) kandydat otrzymuje 28 pkt.                                                                      
matematyka 100% x 0,35 = 35                                                  60% (x 0,35) otrzymuje 21pkt.                                                                                                                       
Język obcy 100% x 0,30 = 70                                                 80% (x 0,30) otrzymuje 24 pkt.                             
2. Świadectwo        Punkty przyznaje się za oceny:                    „2”/”3”/”4”/”5”/”6” 72 
j. polski                                                                      2 / 8 / 14 / 17 / 18  
matematyka 2 / 8 / 14 / 17 / 18  
przedmiot 1* 2 / 8 / 14 / 17 / 18  
przedmiot 2* 2 / 8 / 14 / 17 / 18  
3. Pasek  7 
 A. Tytuły w zawodach 18 
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1. Ponadwojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratorów 
Oświaty na podstawie porozumień 

Finalista k. prz. – 10 
Laureat k. tem. lub k. interd. – 7 

Finalista k. tem. lub k. interd. – 5 

 

2. Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje 
ogólnopolskie – artystyczne 

Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych r.pl.n. szk. art.-  10 
Laureat turnieju z przedmiotu (lub –ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art. – 4  

Finalista turnieju z przedmiotu (lub –ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art. – 3   

 

3. Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez KO 
Finalista (≥2) k. prz. – 10 

Laureat (≥2) k. tem.  lub k. interd. – 7 
Finalista (≥2) k. tem. lub k. interd. – 5 

Finalista k. prz. – 7 
Laureat k. tem. lub k. interd. – 5 

Finalista k. tem. interd. - 3 

 

4. Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy lub turnieje wiedzy 
artystycznej 

Finalista (≥2) k. prz. objętych r.pl.n. szk. art. – 10 
Laureat (≥2) turnieju z przedmiotu (-ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art. – 7 

Finalista (≥2) turnieju z przedmiotu (lub -ów)  nieobjętych r.pl.n. szk. art. – 5 
Finalista turnieju z przedmiotu (lub -ów)  nieobjętych r.pl.n. szk. art. – 7  
Laureat turnieju z przedmiotu (lub -ów)  nieobjętych r.pl.n. szk. art. – 3 

Finalista turnieju z przedmiotu (lub -ów)  nieobjętych r.pl.n. szk. art. – 2        

 

5. Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez KO 
lub inne podmioty działające na terenie szkoły – wysokie miejsca na 
szczeblu** 

Międzynarodowym – 4 
Krajowym – 3 

Wojewódzkim – 2 
Powiatowym – 1  

 

B. Aktywność społeczna  3 
Razem  200 

* przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji do VI LO podajemy przy konkretnej klasie 
** zawody i premiowane miejsca (lokaty) podał Zachodniopomorski Kurator Oświaty (Wykaz z dnia 28 lutego 2020r.)  

 

 



Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –   Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)   – 
rozdział szósty pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”. 

2. 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. 

3. Rozporządzenia 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 - § 11b ust. 2 (Dz. U. poz. 
493 z późn. zm.) 

 
   
 
 

 


