
 
 

 
 

 
 
 
                                                                                                           

Terminy w rekrutacji Rodzaj czynności 

15 czerwca – 10 lipca 
2020r.  

do godz. 15.00 
 
 

    
  Złożenie wniosku w wersji e-mail – tylko do szkoły I wyboru.  
  Podanie należy wygenerować w serwisu internetowego: nabory.eduportal.koszalin.pl   

   

  Jak wybrać wymarzoną szkołę? 

  Podczas wypełniania wniosku o przyjęcie do szkoły na początku należy wybrać: 

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

   - preferowane przez siebie oddziały (kolejność wybieranych oddziałów będzie    
  decydowała o kolejności przydzielania kandydata do danego oddziału). 
  Jeśli zależy Ci 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   
  w różnych szkołach. 
  Załączniki do wniosku (podania o przyjęcie do szkoły): 
   -  zaświadczenie komisji konkursowej (laureat/ finalista olimpiady/konkursu) 

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

   -  oświadczenie osoby samotnie wychowującej kandydata,   
   -  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

    

   Oświadczenia znajdują się na stronie www.broniewski.edu.pl  w zakładce – rekrutacja. 

 

31 lipca -  4 sierpnia 2020r. 
do godz. 15.00 

Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół lub zmiany kolejności wybranych szkół. 

 
31 lipca -  4 sierpnia 2020r. 

do godz. 15.00 

Samodzielne wprowadzenie (przez kandydata do szkoły) do systemu ocen końcowych  
ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników z egzaminu zewnętrznego 
oraz uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły I wyboru o: 
-  kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  
-  kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,  

do 4 sierpnia 2020r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod  
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:  
- oświadczenie osoby samotnie wychowującej kandydata,   
- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

         12 sierpnia 2020r. 

 

WYNIKI REKRUTACJI 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
 

 13 – 18 sierpnia 2020r. 
do godz. 15.00 

 
Potwierdzenie woli przyjęcia do II LO w Koszalinie przez rodzica kandydata albo 
kandydata pełnoletniego w postaci przedłożenia: 
 -  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  
 -  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,  
 -  3 fotografii legitymacyjnych (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem); 

    o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do II LO 
 

 19 sierpnia 2020r. 
godz. 14.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych (po potwierdzeniu woli uczęszczania do II LO w Koszalinie) 

http://www.broniewski.edu.pl/

