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ZASADY  REKRUTACJI 
 

KLASA  MATEMATYCZNA 
 

1. O przyjęciu kandydatów decyduje suma punktów otrzymanych za: 
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem     (5 pkt.) 
- aktywność społeczną (na rzecz szkoły, wolontariat)          (2 pkt.) 

- wynik sprawdzianu po szkole podstawowej – 0,2 pkt. za każdy punkt 
procentowy uzyskany na sprawdzianie z części pierwszej i części drugiej  
      (maksymalnie 40 pkt.) 

- szczególne osiągnięcia kandydata:    (maksymalnie 13 pkt.) 
 

 uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie matematycznym  
„KANGUR’2016”     

 

 uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu 
matematycznego lub tytułu finalisty konkursu matematycznego dla 
uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez XIII LO     

 
 konkursy wymienione w wykazie  zawodów wiedzy, artystycznych i 

sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 
 

punktowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty 

poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 

szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (§. 7 ust. 1 i 2). 

- wynik uzyskany na sprawdzianie uzdolnień kierunkowych 
z matematyki      (maksymalnie 80 pkt.) 

 

Sprawdzian zostanie przeprowadzony 17 maja 2016 r. o godz. 16.00. 
Będzie zawierał ok. 20 pytań otwartych (uczeń sam podaje właściwą 
odpowiedź) o różnym stopniu trudności, z zakresu programu nauczania 
matematyki, do klasy szóstej włącznie. Czas na udzielenie wszystkich 
odpowiedzi – 90 minut. 
(Testy z poprzednich dwóch lat można otrzymać w sekretariacie szkoły) 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/rekrutacja/1304-wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-ustalony-przez-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001942
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001942
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2. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną: 
- laureaci wojewódzkiego konkursu matematycznego 
- laureaci oraz uczniowie, którzy zajęli miejsca I – VI w okręgu 

szczecińskim, w konkursie matematycznym „KANGUR’2016” 
- laureaci Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych, 

organizowanego przez XIII Liceum Ogólnokształcące. 
 

KLASA  OGÓLNA 
1. O przyjęciu kandydatów decyduje suma punktów otrzymanych za: 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem        (5pkt.) 
- aktywność społeczną (na rzecz szkoły, wolontariat)          (2 pkt.) 
-  wynik sprawdzianu po szkole podstawowej – 0,2 pkt. za każdy punkt 

procentowy uzyskany na sprawdzianie z części pierwszej i części drugiej  
      (maksymalnie 40 pkt.) 
- szczególne osiągnięcia kandydata:      (maksymalnie 13 pkt.) 

 

 uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 
dla uczniów szkół podstawowych ewentualnie uzyskanie tytułu 
finalisty Konkursu Humanistycznego, Historycznego, Przyrodniczego 
lub Matematycznego organizowanego przez XIII LO   
  

 uzyskanie tytułu laureata etapu wojewódzkiego konkursu „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego  

 

 konkursy wymienione w wykazie  zawodów wiedzy, artystycznych i 

sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora 

Oświaty   

punktowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty 

poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 

szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (§. 7 ust. 1 i 2)  .  

- wynik sprawdzianu po szkole podstawowej – 0,8 pkt. za każdy punkt 
procentowy uzyskany na sprawdzianie z części pierwszej   
      (maksymalnie 80 pkt.) 
 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/rekrutacja/1304-wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-ustalony-przez-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001942
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001942
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2. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną laureaci 
wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych 
oraz laureaci Konkursu Humanistycznego, Historycznego, Przyrodniczego, 
Matematycznego lub Języka angielskiego organizowanego przez XIII LO. 


