
REGULAMIN REKRUTACJI 

Rekrutacja do klas pierwszych  

dla absolwentów szkoły podstawowej  

    rok szkolny 2023/2024     

 
Rekrutacja do wszystkich szkół  ponadpodstawowych  w Koszalinie 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem serwisu internetowego 

nabory.eduportal.koszalin.pl 

Wyniki rekrutacji  będą widoczne po zalogowaniu do konta użytkownika pod adresem: 
nabory.eduportal.koszalin.pl 

 

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 03 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 639 z późn., zm.) 

3. Zarządzenie Nr 3 /2023 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023r. 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych 

dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa  

w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych 

szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2023/2024 w województwie 

zachodniopomorskim.                                                                                                                                               

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)  

Przyjmowanie w pierwszej kolejności do  wybranych szkół   
 

Laureat  lub  finalista  ogólnopolskiej  olimpiady  przedmiotowej  oraz  laureat  konkursu 
przedmiotowego o  zasięgu  wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim,  przeprowadzonych zgodnie                 
z przepisami  wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty o ile kandydat 
spełnia wymagania ogólne niezbędne do przyjęcia do danej szkoły są przyjmowani w pierwszej 
kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej,  publicznej szkoły  ponadpodstawowej  
integracyjnej  lub  oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej. 
 

 
 

1. W pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria :  
a. wynik egzaminu ósmoklasisty,  
b. oceny ze świadectwa ukończenia SP,  
c. świadectwo ukończenia SP z wyróżnieniem (pasek),  
d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia SP.  

 

https://portal.eduportal.koszalin.pl/jst/koszalin/CMS/nabor-k.aspx#_blank
https://portal.eduportal.koszalin.pl/jst/koszalin/CMS/nabor-k.aspx#_blank


2. W przypadku równorzędnych wyników w drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami 
zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia (potwierdzonymi opinią 
poradni).  
 
3. W przypadku równorzędnych wyników lub jeżeli szkoła dysponuje miejscami, 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. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 
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. 
 
 
 

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w danej szkole: 
 
Elektroniczny system rekrutacyjny umieszcza na liście przyjętych tych kandydatów, którzy uzyskali 
większą liczbę punktów aż do wyczerpania limitu miejsc. 

 
ZASADY REKRUTACJI: 

 
W procesie rekrutacji zarówno do Technikum Budowlanego jak i do Branżowej Szkoły I  Stopnia nie ma 
wymaganego progu punktowego 

 Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Maksymalna liczba 
punktów1 

Punkty za świadectwo 100 pkt 

Aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem 7 pkt 

Szczególne osiągnięcia 18 pkt 

Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt 

Ocena z matematyki ( za ocenę celującą) 18 pkt 

Ocena z I przedmiotu ( za ocenę celującą) 18 pkt 

Ocena z II przedmiotu ( za ocenę celującą) 18 pkt 

Punkty za egzamin ósmoklasisty  100 pkt 

Wynik z języka polskiego 100% x 0,35 =35 pkt 

Wynik z matematyki 100% x 0,35 =35 pkt 

Wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,30 =30 pkt 
1celujący – 18 punktów, bardzo dobry – 17 punktów, dobry – 14 punktów,  dostateczny – 8 punktów, 

dopuszczający – 2 punkty. 



Każdy kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów: 

 

- maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu zewnętrznego 
- 100 punktów za oceny ze świadectwa ukończenia  szkoły  – (72 pkt) + za „czerwony pasek” - 

(7pkt) według zasady :  

Przedmiotami dodatkowo punktowanymi są: 
 
- w klasie inżynierii sanitarnej – język obcy*, technika                                                                               
- w klasie technik budownictwa – język obcy*, informatyka 
- w klasie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – język obcy*, technika 
- w klasie technik architektury krajobrazu – język obcy*, plastyka 
- w klasie technik geodeta – język obcy*, geografia 
- w klasie technik grafiki i poligrafii cyfrowej – język obcy*, informatyka 
                                                                              
 * jeśli są różne oceny z obydwu języków obcych, pod uwagę brana jest ocena wyższa  

 

21 punktów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, kulturalne wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły. 

- szczególne osiągnięcia edukacyjne , artystyczne  i sportowe wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły  – 18 punktów (tabela nr 1) 

- aktywność na rzecz innych ludzi – 3 punkty 

  



Tabela nr 1 

Lp. Szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie Liczba 
punktów  

Ponadwojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratorów Oświaty 

1. Finalista konkursu przedmiotowego 10 

2. Laureat konkursu tematycznego lub konkursu interdyscyplinarnego 7 

3. Finalista konkursu tematycznego lub konkursu interdyscyplinarnego 5 

Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolskie – artystyczne  

1. Finalista  konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

10 

2. Laureat  turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

4 

3. Finalista  turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

3 

Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratora Oświaty 

1. Finalista konkursów przedmiotowych ( dwóch lub więcej) 10 

2. Finalista konkursu przedmiotowego 7 

3. Laureat konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych ( dwóch lub więcej) 7 

4. Finalista konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych ( dwóch lub więcej) 5 

5. Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  5 

6. Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 

Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy lub turnieje wiedzy artystycznej 

1. Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej) objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej  

10 

2. Finalista konkursu z  przedmiotu lub przedmiotów  objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej 

7 

3. Laureat turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 

7 

4. Finalista turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 

5 

5. Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej 

3 

6. Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej 

2 

Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez Kuratora Oświaty lub inne 
podmioty działające na terenie szkoły – wysokie miejsce na szczeblu 

1. Międzynarodowym 4 

2. Krajowym 3 

3. Wojewódzkim 2 

4. Powiatowym 1 

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 

uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 zostanie opublikowany: 

www.kuratorium.szczecin.pl 

 

 



W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc – przyjmowani będą ci kandydaci, którzy 

uzyskają większą liczbę punktów, aż do wyczerpania zaplanowanej w limicie liczby miejsc. 

 

 

WYKAZ KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

 

 

 

 

 

 

LP. ODDZIAŁ 

 
WIELKOŚĆ 
ODDZIAŁU 

 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
UWZGLĘDNIANE 

PRZY 
REKRUTACJI: 

5 - LETNIE TECHNIKUM 

1. TECHNIK INŻYNIERII 
SANITARNEJ 

 

½ oddziału 

matematyka, 

język angielski 

język obcy*, 

technika 

2. TECHNIK GRAFIKI I 
POLIGRAFII CYFROWEJ 

 

2 oddziały 

matematyka, 

język angielski 

język obcy*, 

informatyka 

3.  TECHNIK 
BUDOWNICTWA 

1 oddział matematyka, 

język angielski 

język obcy*, 

informatyka 

4. TECHNIK GEODETA 
 

½ oddziału 

matematyka, 

geografia 

język obcy*, 

geografia 

5. 

TECHNIK URZĄDZEŃ  
I SYSTEMÓW 
ENERGETYKI 
ODNAWIALNEJ 

1 oddział matematyka, 

język angielski 
język obcy*, 

technika 

6. 
TECHNIK 
ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU 

2 oddziały biologia, 

język angielski 

język obcy*, 

plastyka 

3 – LETNIA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

7. 
MONTER ZABUDOWY  
I ROBÓT  
WYKOŃCZENIOWYCH  
W BUDOWNICTWIE 

 

1 oddział ------------------ 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

 


