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Załącznik nr 1  

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w Szczecinie 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół 

ponadpodstawowych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół I stopnia 

oraz klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe, na rok 

szkolny 2022/2023 na terenie województwa zachodniopomorskiego 

Termin w rekrutacji 

zasadniczej 

Rodzaj czynności 

 

 

od 9 maja 2022 r. 

(poniedziałek)  -  do 

31 maja 2022 r. 

(wtorek) do godz. 

15.00 

Złożenie przez kandydata  wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego 

przez co najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, klasy wstępnej, oddziału 

przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów 

prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.  

Szczegóły rekrutacji zamieszczone są w prezentacji Urzędu Miasta Szczecin dołączonej                   

w zakładce Rekrutacja LO (dotyczy klas mistrzostwa sportowego). 

od 9 maja 2022 r. (poniedziałek) do 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 dla klasy 

interdyscyplinarnej i klasy e-sport 
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Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek (dotyczy wszystkich klas) - Składanie wniosków on-line !!!  

                         Składanie wniosków on-line na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/ 

W wyjątkowych sytuacjach (wyłącznie gdy nie ma innej możliwości ) dopuszczalne jest również 

dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru z bezwzględnym 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa. (W szkole będzie udostępniona skrzynka na wnioski 

na portierni szkoły). 
Pamiętaj! 

Jeżeli wniosek został złożony elektronicznie, oryginał wniosku (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego 

opiekuna ) w formie papierowej wraz z załącznikami i innymi dokumentami wymaganymi w postępowaniu rekrutacyjnym 

należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru dopiero po kwalifikacji kandydatów. 

2. pisemne oświadczenie podpisane przez co najmniej jednego rodzica (prawnego opiekuna) – 

zgoda na uczęszczanie dziecka do oddziału mistrzostwa sportowego (druk do pobrania ze 

strony internetowej szkoły), 

3. orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza o braku 

przeciwwskazań do wyczynowego uprawiania sportu lub kserokopia karty zdrowia sportowca 

(oryginał do wglądu). 
Dodatkowe dokumenty dla kandydatów do klas mistrzostwa sportowego – pływanie/boks/sporty wodne: 

1. licencja zawodnika wydana przez właściwy związek sportowy, 

2. zaświadczenie o posiadaniu II klasy sportowej wydane przez właściwy związek 

sportowy lub pisemna informacja od trenera o poziomie sportowym kandydata 
Dodatkowe dokumenty dla kandydatów do klas mistrzostwa sportowego – piłka nożna chłopców  

i dziewcząt: 

           1. rekomendacja klubu lub trenera na temat poziomu sportowego zawodnika/zawodniczki 
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Kandydaci do klasy e- sport składają wyłącznie wniosek, natomiast kandydaci do klasy 

interdyscyplinarnej do wniosku muszą dołączyć zaświadczenie z klubu sportowego 

potwierdzające uprawianie danej dyscypliny. 

 

 

 

od 1 czerwca 2022 r. 

(środa) do 14 czerwca 

2022 r. (wtorek) 

II termin dla 

kandydatów  

do 7 lipca 2022 r. 

(czwartek) 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej: 

Dyscyplina sportu Termin testu Miejsce testu 

pływanie 7 czerwca 2022 wtorek 

godz. 11.00-11.45 basen SDS 

godz. 12.00-12.45 sala sportowa 

 4 lipca 2022 poniedziałek 

 godz. 11.00-11.45 basen SDS 

godz. 12.00-12.45 sala sportowa 

 

Pływalnia Floating Arena, sala 

sportowa i pływalnia 

ul. Wąska 16 

piłka nożna  

dziewcząt 

13 czerwca 2022 poniedziałek 

godz. 16.00 

5 lipca 2022 wtorek 

godz. 10.00 

boisko ze sztuczną nawierzchnią,  

ul. Witkiewicza 72 

piłka nożna  

chłopców 

9 czerwca 2022 wtorek 

godz. 12.00 

14 czerwca 2022 wtorek 

godz. 12.00 

obiekt Akademii Piłkarskiej Pogoni, 

boisko ze sztuczną nawierzchnią, 

ul. Karłowicza 28 

 

boks 9 czerwca 2022 środa 

godz. 17.00 

1 lipca 2022 czwartek 

godz. 17.00 

 

sala sportowa SDS,  

ul. Wąska 16 

 

do 17 czerwca 2022 r. 

(piątek) 

do 8 lipca 2022 r. 

(piątek) - II termin 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych 

kandydatów wynikach prób sprawności fizycznej. (Listy będą umieszczone w siedzibie szkoły, 

w miejscu widocznym dla zainteresowanych). 

 



Strona 4 z 6 
 

 

 

od 24 czerwca 2022 r. 

(piątek)  

do 12 lipca 2022 r. 
(wtorek) do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz przeniesienie 

wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół. 

Kandydat, korzystając ze swojego indywidualnego konta w Naborze, uzupełnia elektronicznie swój wniosek o skan lub 

zdjęcie:  

• świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz  

• zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

Kandydat może samodzielnie uzupełnić punktację ze świadectwa i egzaminów w systemie Nabór. 

W wyjątkowych sytuacjach (wyłącznie gdy nie ma innej możliwości ) dopuszczalne jest  również dostarczenie dokumentów w wersji 

papierowej do szkoły pierwszego wyboru  z bezwzględnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

(W szkole będzie udostępniona skrzynka na wnioski na portierni szkoły). 
do 12 lipca 2022 r. 

(wtorek) 

 

do 18 lipca 2022 r. 

(poniedziałek) 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych  

w oświadczeniach. 

19 lipca 2022 r. 

(wtorek) godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. (Listy będą umieszczone w siedzibie 

szkoły, w miejscu widocznym dla zainteresowanych). 

od 19 lipca 2022 r. do 

22 lipca 2022 r. 

(piątek) do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia  

o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 
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Uwaga! 

Jeśli kandydat nie 

potwierdzi woli nauki, 

nie zostanie przyjęty 

do szkoły! 

 

Wymagane dokumenty: 

1.   oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

2.   oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, 

Należy również złożyć: 

• 2 zdjęcia do dokumentów o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane na odwrocie: imię i nazwisko), 

• opcjonalna deklaracja rodziców lub opiekunów prawnych dotycząca uczestnictwa dziecka  

w lekcjach: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie (druk do pobrania ze strony 

internetowej szkoły), 

 

Pamiętaj! 

Jeżeli wniosek został złożony elektronicznie, oryginał wniosku  

(podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) w formie papierowej  

wraz z załącznikami i innymi dokumentami wymaganymi w postępowaniu  

należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru właśnie teraz 

 

25 lipca 2022 r. 

(poniedziałek)  

 godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych. (Listy będą umieszczone w siedzibie szkoły, w miejscu widocznym 

dla zainteresowanych). 

 

do 26 lipca 2022 r.  

(wtorek) 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Zachodniopomorskiego Kuratora 

Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

do 27 lipca 2022 r. 

(środa) 

Opublikowanie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych 

miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Informacje będę dostępne na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

do 28 lipca 2022 r. 

(czwartek) 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

http://rydla.cks.szczecin.pl/dokumenty/rekrutacja_GM/2013-2014_deklaracja_religia_etyka_wdz_dane.pdf
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do 3 dni od dnia 

wystąpienia o 

sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia 

wystąpienia o 

sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia 

wystąpienia o 

sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

 

 

 

 
 


