
 
      
 
 
 

9 maja - 21 czerwca 2017r. 
do godz. 1500 

   

  Zarejestrowanie się w serwisie internetowym pod adresem nabory.eduportal.koszalin.pl oraz złożenie wniosku  

  (w wersji papierowej) do szkoły pierwszego wyboru 

  Załączniki do wniosku: 

  - 3 fotografie legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem); 

  - zaświadczenie komisji konkursowej (laureat/ finalista olimpiady/konkursu) 

    (Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – załącznik do Zarządzenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty   

     http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/rekrutacja) 

  - orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli uczeń posiada!) 

 

  Jak wybrać wymarzoną szkołę? 

  Podczas generowania podania o przyjęcie do szkoły na początku należy wybrać: 

  - dowolną liczbę szkół ponadgimnazjalnych (konkretne szkoły, a nie zespoły szkół) 

  - preferowane przez siebie oddziały (kolejność wybieranych oddziałów będzie decydowała o kolejności przydzielania 

  kandydata do danego oddziału) 

  Jeśli zależy Tobie na przyjęciu do konkretnej szkoły (bez względu na oddział) wskaż jak największą liczbę   

  oddziałów w wybranej przez siebie szkole; jeżeli zależy ci na konkretnym profilu kształcenia,  

  np. biologiczno-chemiczny wybierz określony profil (biologiczno-chemiczny) w różnych szkołach. 

   

23 - 27 czerwca 2017r. 
do godz. 1500 

  Samodzielne wprowadzenie do systemu ocen końcowych ze świadectwa ukończenia gimnazjum oraz uzupełnienie wniosku  
  o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego o: kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, kopię zaświadczenia  
  o wynikach egzaminu gimnazjalnego, kartę zdrowia; 

do 29 czerwca 2017r.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum  ogólnokształcącego 

do 17 lipca 2017r.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów   
  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej LO 

do 24 lipca 2017r.   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum    

  oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty zdrowia. 

do 26 lipca 2017r.   Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły  

ostatni tydzień sierpnia br. 
  Spotkanie organizacyjne uczniów klas pierwszych z wychowawcą. Dokładny termin zostanie podany na stronie    
  www.broniewski.edu.pl  po 23 sierpnia br. 

 

 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/rekrutacja
http://www.broniewski.edu.pl/


WYKAZ KLAS PIERWSZYCH w roku szkolnym 2017/2018 
 

 
 
 

  *    drugi język - niemiecki lub rosyjski, do wyboru przez uczniów 
 **    dodatkowo fizyka na poziomie rozszerzonym od klasy drugiej dla chętnych uczniów   
***   ostateczny wybór rozszerzeń po konsultacjach z uczniami klas I w II semestrze 
        roku szkolnego 2017/2018 
****  nauka programowania – zajęcia prowadzone przez wykładowców Politechniki Koszalińskiej 

 

 

L.p. Klasa 
Przedmioty z proponowanym 

rozszerzonym  
programem nauczania *** 

Języki  

1.  A Ogólna j. polski, j. angielski, biologia 
angielski,  

niemiecki/rosyjski * 

2.  B Biologiczno-chemiczna  biologia, chemia** angielski, niemiecki 

3.  C Biologiczno-chemiczna biologia, chemia** angielski, niemiecki 

4.  E Ekonomiczna 
matematyka, geografia,  

j. angielski 
angielski, niemiecki 

5.  H Humanistyczna j. polski, historia, WOS angielski, niemiecki 

6.  M Matematyczno-programistyczna **** matematyka, fizyka, informatyka angielski, niemiecki 


