
    

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA 

W KOSZALINIE 

 

Regulamin naboru na rok szkolny 2017/2018 

 

Nabór uczniów do szkoły przeprowadza się na podstawie:  

I. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 02 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  

II. Zarządzenie Nr 24/2017 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r w 

sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do: 

publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, 

klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy 

– Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia  oraz na semestr pierwszy klas I 

publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim. O przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej mogą się ubiegać kandydaci, którzy: 

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum. 

- w przypadku kandydatów do szkół zawodowych posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające 

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

wydanego przez lekarza Medycyny Pracy. 

 

1. Termin i sposób składania podań 

Rekrutacja będzie przeprowadzona drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego pod 

adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl  

Kandydat wybiera w systemie dowolną liczbę szkół i profili.  

Kolejność wskazywania oddziałów będzie decydowała o kolejności przydzielania kandydata do danego 

oddziału klasowego. 

Wypełnione podanie wraz z wymaganymi załącznikami składa się tylko w szkole pierwszego wyboru w 

terminie od  9 maja 2017 r. (wtorek) do 21 czerwca 2017 r. (środa) do godz. 15.00 

Od 23 do 27 czerwca 2017r. kandydat samodzielnie wprowadza do systemu swoje oceny końcowe. 

Wszyscy uczniowie muszą również w tym terminie złożyć w szkole pierwszego wyboru kopie świadectwa 



ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum.  

2. Wymagane dokumenty 

Do szkoły pierwszego wyboru należy dostarczyć papierową wersje podania elektronicznego wraz za 

następującymi załącznikami: 

- 3 aktualne fotografie podpisane na odwrocie 

- kandydaci do szkoły branżowej I-go stopnia załączają odpis umowy o praktyczną naukę zawodu 

- dodatkowo można załączyć opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie komisji 

konkursowej (laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej albo laureata lub finalisty 

konkursu o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, natomiast w terminie późniejszym (od 23 do 27 

czerwca 2017 r.) należy do szkoły pierwszego wyboru dostarczyć potwierdzone przed dyrektora 

gimnazjum kopie: zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia 

gimnazjum, a do 24 lipca 2017 roku składa się zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny 

pracy (skierowanie na bezpłatne badania wydaje szkoła zawodowa). 

 

3. Zasady rekrutacji 

Rekrutacja odbywa się metodą elektroniczną na podstawie: 

- przeliczonych na punkty ocen z wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum, 

- przeliczonych na punkty wyników z egzaminu gimnazjalnego przekazanych przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną, 

- innych dodatkowych punktów przyznawanych kandydatowi przez szkolną komisję rekrutacyjno- 

kwalifikacyjną w Zespole Szkół nr 1. 

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc: 

1. W pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria 1 – 4. 

2. W przypadku równorzędnych wyników w drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami 

zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia (potwierdzonymi opinią 

ppp). 

3. W przypadku równorzędnych wyników lub jeżeli szkoła dysponuje miejscami, w trzecim etapie 

brane są pod uwagę kryteria: 

1) Wielodzietność rodziny kandydata, 

2) Niepełnosprawność kandydata, 

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 



7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

W procesie rekrutacji można uzyskać maksymalnie 200 punktów. 

 

Profile klas I do których będzie prowadzony nabór  

na rok szkolny 2017/2018 

Kierunek Zawód 
Lata 
nauki 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
miejsc 

Przedmioty 
punktowane 

TECHNIKUM 

EKONOMICZNE 

technik ekonomista 4 1 28 język polski, 

matematyka, 

język obcy, 

geografia 

TECHNIKUM 

HANDLOWE 

technik handlowiec 4 1 28 język polski, 

matematyka, 

język obcy, 

geografia 

TECHNIKUM 

ZAWODOWE nr 1 

technik żywienia i 

usług 

gastronomicznych 

4 1 28 język polski, 

matematyka, 

język obcy, 

chemia 

TECHNIKUM 
ZAWODOWE NR 1 

technik hotelarstwa 4 1 28 język polski, 
matematyka, 

język obcy, 

geografia 

TECHNIKUM 

ZAWODOWE NR 1 

technik obsługi 

turystycznej 

4 1 28 język polski, 

matematyka, 

język obcy, 

geografia 

TECHNIKUM 

ZAWODOWE NR 1 

technik logistyk 4 1 28 język polski, 

matematyka, 

język obcy, 

geografia 

SZKOŁA BRANŻOWA I-

GO STOPNIA NR 1 

Kucharz 3 1 28 Umowa o praktyczną 

naukę zawodu 

 

Punktacja w procesie rekrutacji 2017/2018 

Ustawa o systemie 
oświaty 

Kryteria 1 - 4 
Rozporządzenie MEN 

Liczba 
punktów 

max 

1. Wynik egzaminu Np. za wynik egzaminu  80% (x 0,2) kandydat otrzymuje 16 pkt., za 60%  

- 12 pkt. 

Język polski    %x0,2 = 20 

Matematyka   %x0,2 = 20 

Historia i WoS %x0,2 = 20 

Przyrodnicze   %x0,2 = 20 

Język obcy PP %x0,2 = 20 

100 

2. Świadectwo gimn. Punkty przyznaje się za oceny: „2”/”3”/”4”/”5”/”6” 

Język polski    2/ 8 / 12 / 16 / 20 

Matematyka   2/ 8 / 12 / 16 / 20 

Ustalony /oddz./ 1 2/ 8 / 12 / 16 / 20 

80 



Ustalony /oddz./ 2 2 / 8 / 12 / 16 / 20 

3. Pasek  

 

5 

A. Tytuły w zawodach wiedzy 

1. Ponadwojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez  Kuratorów 

Oświaty na podst. porozumień 

Finalista k.prz.– 10  

Laureat k.tem. lub k.interd. – 7  

Finalista k.tem. lub k.interd. – 5 

2. Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje 

ogólnopolskie - artystyczne 

Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych r.pl.n. szk. 

art. – 10  

Laureat turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art .  – 4  

Finalista turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art . – 3 

3. Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez  KO 
Finalista(≥2) k. prz. – 10  

Laureat (≥2) k.tem. lub k.interd. – 7  

Finalista (≥2)  k.tem. lub k.interd. – 5 

Finalista k.prz. – 7 

Laureat  k.tem. lub k.interd. – 5  

Finalista k.tem.,interd. – 3 

4. Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy lub turnieje wiedzy 

artystycznej 

Finalista (≥2) k.prz. objętych r.pl.n. szk. art.  – 10  

Laureat (≥2) turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art . 

– 7  

Finalista (≥2)  turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art 
.– 5 

Finalista konkursu z przedmiotu (lub -ów) objętych r.pl.n. szk. art .  – 7 

Laureat turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art .  – 3  

Finalista turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art . – 2 

5. Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez 

KO lub inne podmioty działające na terenie szkoły – wysokie miejsce na 

szczeblu 

Międzynarodowym – 4  

Krajowym – 3  

Wojewódzkim – 2  

Powiatowym – 1  

13 
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  B. Aktywność społeczna 2 

Razem 200 

 

 

W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz 

laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – zgodnie z listą 

ogłoszoną przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty do końca lutego 2016 r. (załącznik nr 1). 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskają 

większa liczbę punktów, aż do wyczerpania zaplanowanej w limicie liczby miejsc. Przydziału do 

poszczególnych oddziałów dokona system elektroniczny na podstawie punktów uzyskanych przez 

kandydatów oraz ich preferencji.  



W przypadku zbyt małej liczby chętnych do danego oddziału szkoły mogą zaproponować przyjecie 

kandydatów do innych oddziałów.  

 

Absolwenci gimnazjów ubiegający się o status młodocianego pracownika są przyjmowani do szkoły 

zasadniczej na podstawie umowy o praktyczna naukę zawodu, niezależnie od wyniku egzaminu 

gimnazjalnego.  

Listy z informacją o uczniach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku postępowania 

rekrutacyjno- kwalifikacyjnego zostaną wywieszone w dniu 17 lipca 2017 r. Informacja również dostępna 

po zalogowaniu do konta użytkownika pod adresem nabory.koszalin.pl 

17- 19 lipca 2017 r. należy potwierdzić wybór szkoły poprzez złożenie oświadczenia w wyniku czego 

otrzyma się skierowanie na badanie lekarskie w celu otrzymania zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydanego przez lekarza Medycyny 

Pracy. 

Do 24 lipca 2017 r. należy potwierdzić przez rodzica kandydata swój wybór poprzez złożenie w szkole 

oryginału  świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

Do 26 lipca 2017 r. - godz. 12.00 - zostaną wywieszone w szkole listy kandydatów przyjętych do szkoły, 

którzy potwierdzili wole podjęcia nauki. 

Do 25 sierpnia 2017 r. odbędzie się dodatkowe postępowanie uzupełniające w oddziałach dysponującymi 

wolnymi miejscami. 

 

4. TERMINARZ KANDYDATA 

9 maja - 21 czerwca 2017 r. 
do godz. 15:00 

Zarejestrowanie się w serwisie internetowym 

pod adresem www.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 

www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/rekrutacja  

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

• dokumenty potwierdzające spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których mowa 

w art. 20 t ust. 7 ustawy o systemie oświaty 

w związku z art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4 

i ust. 7 art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy – Przepisy 

wprowadzające. 



 

Dokumenty wystawione przez odpowiednią instytucję 

(sąd rodzinny, urząd miasta, urząd gminy, burmistrz) 

należy dostarczyć wyłącznie jeżeli kandydat 

zaznaczył na podaniu jedno lub kilka z poniższych: 

- wielodzietność rodziny kandydata; 

- niepełnosprawność kandydata; 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

23 - 27 czerwca 2017 r. 
do godz. 15:00 

Samodzielne wprowadzenie do systemu ocen 
końcowych ze świadectwa ukończenia 
gimnazjum i wyników egzaminu gimnazjalnego 

oraz uzupełnienie wniosku o przyjęcie 

do klasy pierwszej o: 

• kopię świadectwa ukończenia gimnazjum; 

• kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego. 

do 29 czerwca 2017 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do klasy pierwszej oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 

ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 

ust. 4 i ust.7, art. 155 ust. 4 i ust. 7 art. 165 

ust. 3 i ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzające. 

17 lipca 2017 r.  
godzina 12:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej. 

17 - 19 lipca 2017 r. 

Wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi 

z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał 

wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, 

w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia 

o wyborze tej szkoły. 

do 24 lipca 2017 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia: 
• oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum; 
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego; 
• zaświadczenia o przydatności do zawodu 
wydanego przez lekarza medycyny pracy; 
• karty zdrowia. 

26 lipca 2017 r. 
godzina 12:00 

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.ekonom.koszalin.pl  

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 

ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 

na podstawie art. 20 m ustawy z dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1943 ze zm.) uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 

 

1.  Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów, organizowane przez 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty: 

˗ Konkurs Polonistyczny, 

˗ Konkurs Matematyczny,  

˗ Konkurs Chemiczny, 

˗ Konkurs Biologiczny, 

˗ Konkurs Geograficzny, 

˗ Konkurs Języka Angielskiego, 

˗ Konkurs Języka Niemieckiego. 

˗ Konkurs Fizyczny, 

˗ Konkurs Historyczny,  

˗ Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie. 

2.  Ogólnopolskie konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez  

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

-  Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza  

i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego 

– za wolność Waszą i Naszą”; 

-  Konkurs Tematyczny “Papież Słowianin – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach   i osobie Karola 

Wojtyły – Jana Pawła II”. 

3. Zawody wiedzy i artystyczne: 

Lp. Nazwa konkursu: Organizator Zasięg 

1 

„Konkurs wiedzy o kulturze świata 

antycznego”’ dla gimnazjalistów w ramach 

VI Akademii Antycznej   

Muzeum Narodowe             

w Szczecinie  
wojewódzki 

2 
Międzynarodowy Konkurs „Kangur 

Matematyczny” 

Towarzystwo 

Upowszechniania Wiedzy 

i Nauk Matematycznych 

w Toruniu 

międzynarodowy 



3 
XX Turniej Matematyczny o Puchar 

Dyrektora I LO – w kategorii „gimnazja” 

I Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Stanisława Dubois                 

w Koszalinie 

powiatowy 

4 
XV Konkurs Polonistyczny o Puchar 

Dyrektora I LO dla gimnazjalistów 
jw. jw. 

5 
XI Konkurs Biologiczny o Puchar Dyrektora I 

LO dla gimnazjalistów 
jw. jw. 

6 
IX Konkurs Języka Angielskiego o Puchar 

Dyrektora I LO  dla gimnazjalistów 
jw. jw. 

7 

XV Edycja Konkursu Chemicznego dla 

uczniów szkół gimnazjalnych regionu 

koszalińskiego 

II Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Władysława 

Broniewskiego                    

w Koszalinie 

powiatowy 

8 
Szczeciński Konkurs  

Chemiczny 

Szczecińskie  

Towarzystwo na rzecz 

Młodzieży Uzdolnionej 

wojewódzki  

9 
Szczeciński Konkurs  

Matematyczny 
Jw. wojewódzki  

10 
Szczeciński Konkurs  

Fizyczny 
Jw. wojewódzki  

11 
Szczeciński Konkurs  

Młodego Poligloty 
Jw. Wojewódzki jw. 

12 
Szczeciński Konkurs  

Historyczny 
Jw. Wojewódzki jw.  

13 
Szczeciński Konkurs  

Polonistyczny 
Jw. Wojewódzki jw. 

14 
Szczeciński Konkurs  

Geograficzny 
Jw. Wojewódzki jw.  

15 Konkurs Historyczny „Na tropie XX wieku” Jw. Wojewódzki jw.  

16 

Konkurs języka angielskiego z elementami 

realioznawstwa „ANGLOFAN” dla uczniów 

szkół podstawowych 

V Liceum 

Ogólnokształcące                     

z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. 

Adama Asnyka w ZSO Nr 

1 Szczecinie 

Wojewódzki jw.  

17 XII Gimnazjalny Konkurs Filozoficzny 

Gimnazjum Nr 9 w 

Szczecinie przy 

współpracy Instytutu 

Filozofii Wydziału 

Humanistycznego 

Uniwersytetu 

Szczecińskiego 

wojewódzki  



18 

Międzynarodowy konkurs kreatywności 

Odyseja Umysłu (szkoły 

podstawowe/gimnazja) – wpis uzupełniony 

dnia 1.03.2016r. 

Odyseja Umysłu  Międzynarodowy  

 19 Konkurs Papieski 
Fundacja "Instytut Tertio 

Millennio" 
ogólnopolski 

 20 

XIV Ogólnopolskie Konkurs Znajomości 

Języka Angielskiego dla Niesłyszących i 
Słabo Słyszących 

SOSW w Szczecinie, 

Grzymińska 
ogólnopolski 

 21 
I Konkurs Biologiczny dla uczniów 
gimnazjów 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 7 

w Szczecinie XIII Liceum 

Ogólnokształcące 

powiatowy 

 22 
I Wojewódzki Konkurs 

Międzyprzedmiotowy w języku angielskim 

ZSO nr 2LO z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w 

Szczecinie 

wojewódzki 

 23 

XI Zachodniopomorski Konkurs 
Recytatorski "O Złotą Lirę Kornela 

Ujejskiego" 

Katolickie 
Stowarzyszenie Civitas 

Christiana Oddział w 

Szczecinie 

wojewódzki 

 24 Matematyka bez Granic 

Polskie Towarzystwo 

Matematyczne Oddział 

Zielonogórski 

ogólnopolski 

 25 
II Wojewódzki Konkurs Grafiki 

Komputerowej 

Zespół Szkół Nr 9 im. 

Romualda Traugutta w 

Koszalinie 

wojewódzki 

 26 
II Powiatowy Konkurs Języka Polskiego 
"Polszczyzna płata nam figle" 

Publiczne Gimnazjum w 
Człopie 

powiatowy 

 27 VII edycja Akademii Antycznej 
Muzeum Narodowe w 

Szczecinie 
wojewódzki 

 28 
XII Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny dla 

gimnazjum i szkół podstawowych 

Zespół Szkół nr 5 ul. Hoża 

5, Szczecin 
powiatowy 

 29 Konkurs Informatyczny "SCI#code" 
Technikum 

Informatyczne SCI 
wojewódzki 

 30 

III Wojewódzki Konkurs Udzielania 

Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Dla 

Młodzieży Gimnazjalnej w Szczecinie 

Gimnazjum nr 18 w 

Szczecinie 
wojewódzki 

 31 
VIII edycja konkursuJęzyk Angielski w 

Meandrach Technologii Informacyjnej 

Zespół Szkół Łączności w 

Szczecinie 
wojewódzki 

 32 

V Ogólnopolski Konkurs 

Transplantologiczny "Przeszczep sobie 

zdrowie" 

Zachodniopomorskie 

Centrum Edukacji 

Morskiej i Politechnicznej 

Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli 

ogólnopolski 

 33 V Konkurs Biblijny "Czytaj Biblię" jw. wojewódzki 



 34 XLIII Olimpiada Geograficzna 

Komitet Okręgowy 

Olimpiady Geograficznej 

Uniwersytetu 

Szczecińskiego 

wojewódzki 

35 Międzyszkolny Konkurs Języka Polskiego 

II Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Władysława 
Broniewskiego w 

Koszalinie 

powiatowy 

36 XVI Międzyszkolny Konkurs Chemiczny jw. jw. 

37 Międzyszkolny Konkurs Matematyczny jw. jw. 

38 Międzyszkolny Konkurs Biologiczny jw. jw. 

39 
Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego 

– Autumn Spelling Competetion 
jw. jw. 

40 
Ogólnopolski Konkurs Twórczości 

Artystycznej 

Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

Wydział Studiów 

Edukacyjnych w 

Poznaniu 

ogólnopolski 

41 XVI Międzyszkolny Konkurs Historyczny 

I Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Adama Mickiewicza w 

Stargardzie 

Powiatowy 

42 
Konkurs Recytatorski Poezji Adama 
Mickiewicza 

jw. jw. 

43 XVIII Konkurs Biologiczny jw. jw. 

44 XVI Mała Olimpiada Matematyczna jw. jw. 



45 XV Konkurs Fizyczny jw. jw. 

46 XV Konkurs Chemiczny jw. jw. 

47 XV Konkurs Geograficzny jw. jw. 

48 Konkurs Znajomości Języka Angielskiego jw. jw. 

49 Konkurs Znajomości Języka Niemieckiego jw. jw. 

50 Konkurs Piosenki Obcojęzycznej jw. jw. 

51 

IV Konkurs z zakresu kultury języka 

polskiego „MEANDRY POLSZCZYZNY” – 

wpis uzupełniony dnia 8.03.2017r. 

I Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Mikołaja Kopernika                                 

w Kołobrzegu 

powiatowy 

52 

XIX Konkurs Języka Angielskiego  i 

Niemieckiego „POLIGLOTA” - wpis 

uzupełniony dnia 8.03.2017r. 

I Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Mikołaja Kopernika                              
w Kołobrzegu 

powiatowy 

 

5. Zawody sportowe: 

Zawody organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia 

kultury fizycznej,  Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, światowe i europejskie 

federacje sportowe obejmujące następujące dyscypliny sportowe: 

akrobatyka sportowa, alpinizm, badminton, baseball, biathlon, biathlon letni, biegi na orientację, biegi 

przełajowe, bilard, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka 

sportowa, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, ju-jitsu, kajak polo, kajakarstwo, 

kajakarstwo górskie, karate fudokan, karate kyokushin, karate shotokan, karate tradycyjne, karate WKF, 

kendo, kick-boxing, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, koszykówka, kręglarstwo, 

lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, 

modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, modelarstwo pływające, 

narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki i kombinacja norweska, pięciobój nowoczesny, 

pływanie, pływanie synchroniczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka 



wodna, podnoszenie ciężarów, ringo, saneczkarstwo, skiboby, skoki do wody, snowboard, softball, sport 

kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, rugby, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec 

sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, wędkarstwo sportowe, wioślarstwo, 

wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl 

wolny, żeglarstwo. 

6. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu: 

- międzynarodowym (miejsca 1-8), 

- krajowym (miejsca 1-6),  

- wojewódzkim (miejsca 1-3), 

- powiatowym (miejsca 1-3). 

7. Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu: 

- międzynarodowym,  

- krajowym, 

- wojewódzkim,  

- powiatowym,  

to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na 

podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień, nagród, dyplomów i zaświadczeń  

uzyskanych za uczestnictwo w zawodach. 

 

             

     

 

      

 


