
Zapraszamy do dwunastki 
INFORMACJA  

dla kandydatów  
o kierunkach kształcenia w klasach pierwszych 

w  XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

w Szczecinie 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

KLASA 1 A  BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 
Języki obce: język angielski, j. niemiecki  
Przedmioty rozszerzone:  chemia, biologia,  j. angielski 
Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka,  chemia, biologia 

Przedmioty punktowane: 

 język polski   – max 18 punktów 

 matematyka  – max 18 punktów 

 chemia  – max 18  punktów 

 biologia   – max 18 punktów 

KLASA 1 B  HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA 

Języki obce: język angielski, język niemiecki  
Przedmioty rozszerzone: historia, język polski, język angielski 
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski 
Przedmiot uzupełniający: kultura norweska  

Przedmioty punktowane:  

 język polski   – max 18 punktów 
 matematyka  – max 18 punktów 
 język angielski         – max 18 punktów 
 historia   – max 18 punktów 

 

 KLASA 1 C sportowa (piłka ręczna dziewcząt                       

i chłopców) 

Języki obce: język angielski, j. niemiecki  
Przedmioty rozszerzone:   biologia, geografia, j. angielski 
Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, biologia, geografia 

Przedmioty punktowane: 

 język polski   – max 18 punktów 

 matematyka  – max 18 punktów 

 biologia  – max 18  punktów 

 geografia         – max 18 punktów 



OBOWIĄZKOWYM KRYTERIUM NABORU DO KLASY 
SPORTOWEJ  SĄ WYNIKI PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

 
 Piłka ręczna 

3.06.2021 r. w godz. 15.00 – 17.00, Hala Sportowa ul. Narutowicza 17 

 

lub 
5.06.2021 r. w godz. 10.00 -12.00, Hala Sportowa ul. Narutowicza 17 

 
 

Warunkiem przystąpienia do testu jest bardzo dobry stan zdrowia 
potwierdzony przez lekarza sportowego - karta zdrowia sportowca 
 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: 

 podanie (wypełnione elektronicznie, wydrukowane                             
i podpisane złożone w sekretariacie), 

 kopia elektroniczna/ oryginał świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej, 

 kopia elektroniczna/ oryginał zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
ponadto: 
 w przypadku uczniów czynnie uprawiających sport, karta 

zdrowia sportowca, zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy 
sportowej  

 wnioski na stronie: 

https://nabor.pcss.pl/szczecin 
 

Harmonogram naboru (wyciąg -ważne terminy rekrutacji do XII LO) 
Lp. Rodzaj czynności termin 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami (kierunki 
ogólnokształcące) 

Od 17.05.2021. do 
21.06.2021 r.  

2.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami (kierunek 
sportowy) 

Od 17.05. do 
31.05.2021.2020  

3.  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej  

 
 

piłka ręczna 3.06.2021r. g. 15.00-
17.00 Miejsce: Hala 

Sportowa, ul. 
Narutowicza 17 
lub 
5.06.2021 r. g.10.00-
12.00 
Miejsce: Hala 
Sportowa, ul. 
Narutowicza 17 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, 
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności 
fizycznej 

 
11.06.2021r. 

https://nabor.pcss.pl/szczecin


5.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty  

od 25.06.2021r. do 
14.07.2021r. 
 
 
 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                   
i niezakwalifikowanych 

 
22.07.2021 r. 

7.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego 

od 23.07.2021 r.  

do 30.07.2021r.  
do godz. 15.00 

8.  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 2.08.2021 r. 

 

 

XII Liceum Ogólnokształcące 
w Zespole Szkól Sportowych 

ul. Małopolska 22 
70-515 Szczecin 

 
tel. 91 4335 897 

mail: sekretariat@lo12.szczecin.pl 
 

www.lo12.szczecin.pl     

fb  Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie 

 

Napisz do nas: rekrutacja12lo@lo12.szczecin.pl 

Na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji odpowiemy 
 

Zapraszamy do dwunastki 
 

 

 

http://www.lo12.szczecin.pl/

