
VI Liceum Ogólnokształcące
szkoła wielu możliwości  

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022



TERMINY REKRUTACJI
REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

nabory.eduportal.koszalin.pl 

17 maja – 21 czerwca 2021 r.

25 czerwca – 14 lipca 2021 r. 

22 lipca 2021 r.

23 – 30 lipca 2021 r.

2 sierpnia 2021 r.

zarejestrowanie się w systemie i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
pierwszego wyboru

wprowadzenie do systemu ocen końcowych i złożenie w szkole pierwszego 
wyboru kopii świadectwa i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty

ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

potwierdzenie woli przyjęcia – złożenie oryginałów dokumentów

ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych



TERMINY DOTYCZĄCE 
ODDZIAŁU SPORTOWEGO

10 czerwca 2021 r. godz. 16.30 
21 czerwca 2021 r. godz. 16.30

do 17 czerwca 2021 r.

17 - 31 maja 2021 r. Zarejestrowanie się i złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie 
do oddziału sportowego.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału 
sportowego.

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



ZASADY REKRUTACJI

max 200 punktów

Egzamin
100 punktów

Świadectwo
79 punktów

Osiągnięcia
21 punktów

Punkty za oceny przyznaje się wg zasad:

celujący - 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.



ZASADY REKRUTACJI

0,35 pkt. za każdy punkt procentowy
uzyskany na egzaminie z zakresów:

języka polskiego matematyki

Egzamin - 100 punktów

0,30 pkt. za każdy punkt procentowy
uzyskany na egzaminie z zakresu:

języka obcego 
nowożytnego



ZASADY REKRUTACJI

Przykład 
Wyniki egzaminu:

⇢ język polski 80% x 0,35 pkt = 28 pkt
⇢ matematyka 50% x 0,35 pkt = 17,5 pkt
⇢ język obcy 80% x 0,30 pkt = 24 pkt

Razem 69,5 pkt



ZASADY REKRUTACJI

Świadectwo – 79 punktów

ponadpodstawową

ponadpodstawową



ZASADY REKRUTACJI

Osiągnięcia – 21 punktów

Tytuły w zawodach wiedzy, artystycznych 
i sportowych
18 punktów

Aktywność społeczna, w tym wolontariat
3 punkty



ZAPAMIĘTAJ

Możesz wybrać dowolną liczbę szkół ponadpodstawowych.

Kolejność wskazywania oddziałów będzie decydowała 
o kolejności przydzielania kandydatów do danego oddziału.



ZAPAMIĘTAJ

Jeżeli zależy Ci na przyjęciu do konkretnej szkoły, bez względu 
na oddział, wskaż jak największą liczbę oddziałów (klas) w tej 
szkole.

Jeżeli zależy Ci bardziej na konkretnym profilu kształcenia, np. 
w LO z rozszerzoną biologią i chemią, wybierz w pierwszej 
kolejności taką klasę w różnych szkołach.



PROFILE KLAS

1A - humanistyczno-medialna

1C - lingwistyczna

1D - ogólna

1F - sportowa





KLASA HUMANISTYCZNO-MEDIALNA

§ Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, historia, j. angielski

§ Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski

§ Języki obce: j. angielski, j. niemiecki/j. francuski

§ Przedmiot dodatkowy: wiedza o mediach



KLASA HUMANISTYCZNO-MEDIALNA

§Uczniowie kończący klasę humanistyczną mogą studiować, 

np.: dziennikarstwo, polonistykę, historię, 

kulturoznawstwo, filologie obce, socjologię, pedagogikę, 

psychologię,  filozofię, prawo, politologię, kierunki 

artystyczne …



Przedmioty rozszerzone:
- język angielski
- język polski
- geografiaKL
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KLASA LINGWISTYCZNA

§ Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

§ Przedmioty rozszerzone: j. angielski, j. polski, geografia

§ Języki obce: j. angielski, j. niemiecki/j. francuski

§ Przedmiot dodatkowy: j. hiszpański



KLASA LINGWISTYCZNA

§Uczniowie kończący klasę lingwistyczną mogą studiować, 

np.: lingwistykę stosowaną, filologie obce, kierunki 

humanistyczne, turystykę i rekreację …





KLASA OGÓLNA

§ Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

§ Przedmioty rozszerzone: j. polski, geografia, j. angielski

§ Języki obce: j. angielski, j. niemiecki/j. hiszpański

§ Dla zainteresowanych: piłka koszykowa dziewcząt/chłopców



KLASA OGÓLNA

§Uczniowie kończący klasę ogólną  mogą studiować, np.: 

psychologię, pedagogikę, dziennikarstwo, socjologię, 

kulturoznawstwo, ekonomię, turystykę i rekreację, 

zarządzanie i marketing …





KLASA SPORTOWA – PIŁKA NOŻNA

§ Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, j. angielski

§ Przedmioty rozszerzone: j. polski, biologia, j. angielski

§ Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

§ Przedmiot dodatkowy: menedżer sportu



KLASA SPORTOWA – PIŁKA NOŻNA

§Uczniowie kończący klasę sportową mogą studiować, np.: 

sport, turystykę  i rekreację, wychowanie fizyczne, 

fizjoterapię, dietetykę …



OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

üKoła przedmiotowe

üKoła zainteresowań według preferencji uczniów 

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

üJęzyk hiszpański od podstaw – grupa międzyoddziałowa
üZajęcia sportowe

üZajęcia wyrównawcze

üZajęcia przygotowujące do matury
üKlub Wolontariusza



VI Liceum Ogólnokształcące 
w Koszalinie

ul. Stanisława Dąbka 1

www.liceum6koszalin.pl

Zapraszamy

VI Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

http://www.liceum6koszalin.pl/

