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ZASADY REKRUTACJI 
 

Podstawa prawna: 1) Ustawa z dn.7.09.91 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) (Dz.U. 

 z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami) 

 2) Rozporządzenie MEN z dn. 20.02.04 r. w sprawie warunków i trybu  

  przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia 

            z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232). 

 

KLASA  MATEMATYCZNA 
 

1. O przyjęciu kandydatów decyduje suma punktów otrzymanych za: 

- oceny z języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa oraz 

przyrody z klasy piątej i za pierwszy semestr klasy szóstej, obliczane 

według zasady: 

   ocena   ilość punktów 

   celujący   –  7 

   bardzo dobry   –  6  

   dobry   –  4 

   pozostałe oceny  –  0  (maksymalnie 56 pkt.) 
 

 

- uzyskanie bardzo dobrego wyniku (121,25 – 113,75 pkt.) w konkursie 

matematycznym „KANGUR’2013”      (15 pkt.) 
 

- uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu matematycznego 

lub za tytułu finalisty konkursu matematycznego dla uczniów szkół 

podstawowych, organizowanego przez XIII LO     (15 pkt.) 
 

- wynik uzyskany na sprawdzianie uzdolnień kierunkowych 

z matematyki      (maksymalnie 80 pkt.) 
 

Sprawdzian zostanie przeprowadzony 6 marca 2014 r. o godz. 15.30. 

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) 
 

2. Trzydziestu kandydatów z najlepszymi wynikami ze sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych z matematyki, zostanie przyjętych niezależnie od ilości 

punktów otrzymanych za pozostałe kryteria. 
 

3. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną: 

- laureaci wojewódzkiego konkursu matematycznego z el. przyrody 

- uczniowie, którzy zajęli miejsca I – VIII (125,00 – 150,00 pkt.) 

w okręgu szczecińskim, w konkursie matematycznym „KANGUR’2013” 

- laureaci Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych, 

organizowanego przez XIII Liceum Ogólnokształcące. 
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KLASA  OGÓLNA 
 
 

1. O przyjęciu kandydatów decyduje suma punktów otrzymanych za: 

- oceny z języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa oraz 

przyrody z klasy piątej i za pierwszy semestr klasy szóstej, obliczane 

według zasady: 

     ocena  ilość punktów 

     celujący         -   7  

     bardzo dobry  -   6 

     dobry   -   4 

     pozostałe oceny -   0      (maksymalnie 56 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   (25 pkt.) 
 

- stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci    (25 pkt.) 
 

- otrzymanie w roku szkolnym 2012/2013 Nagrody Prezydenta Miasta 

Szczecin          (15 pkt.) 
 

- wynik uzyskany na sprawdzianie wiedzy ogólnej  (maksymalnie 200 pkt.) 
 

Sprawdzian zostanie przeprowadzony 11 marca 2014 r. o godz. 15.30. 

Będzie miał formę testu złożonego z zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz 

zadań otwartych rozszerzonej i krótkiej odpowiedzi o różnym stopniu trudności, 

z zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej. Czas na udzielenie wszystkich 

odpowiedzi – 90 minut. 

(Testy z poprzednich dwóch lat można otrzymać w sekretariacie szkoły) 
 

 

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. 

 

 
 

 Informacje dodatkowe: 
 
 

W razie rezygnacji, przed 4.07.2014 r. osoby zakwalifikowanej do danej klasy, 

w jej miejsce zostanie przyjęty kandydat z listy rezerwowej, zgodnie 

z kolejnością ustaloną w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. 

 
 

 


