
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie ogłosiło nabór 

uczniów na  rok szkolny 2019/2020 łącznie do 6 oddziałów – trzech na podbudowie 

gimnazjum (liceum 3-letnie) i trzech na podbudowie szkoły podstawowej (liceum 4-letnie).  

Szkoła cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród potencjalnych uczniów, 

jak i ich rodziców, dlatego też już we wstępnej rekrutacji do komisji złożono aż 90% 

oryginałów dokumentów niezbędnych do procesu rekrutacji. 

W wyniku zakończonej rekrutacji uczniowie rozpoczęli naukę zgodnie z założeniami komisji 

w sześciu oddziałach klas pierwszych, z których każdy liczy ponad 30 osób.                                                                            

 

Statystyka przyjętych uczniów  do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego                  

w Tczewie w roku szkolnym 2019/2020: 

 

Klasa 

 

 

Podbudowa 

 

 

Rozszerzenia 

 

Limit punktów 

kwalifikujących 

do przyjęcia 

Najwyższa 

liczba 

punktów 

Średnia 

liczba 

punktów 

 

I a 

 

gimnazjum 

j. polski, 

historia, 

 język angielski 

 

82,20 pkt. 

 

164 pkt. 

 

108,13 pkt. 

 

I b 

 

gimnazjum 

wiedza o 

społeczeństwie, 

geografia,  

język angielski 

 

73,10 pkt. 

 

124,80 pkt. 

 

99,63 pkt. 

 

I c 

 

gimnazjum 

biologia,  

chemia,  

język angielski 

 

60,80 pkt. 

 

162,00 pkt. 

 

94,27 pkt. 

 

I ap 

 

szkoła 

podstawowa 

j. polski, 

historia,  

język angielski 

 

70,15 pkt. 

 

161,45 pkt. 

 

103,57 pkt. 

 

I bp 

 

szkoła 

podstawowa 

wiedza o 

społeczeństwie, 

geografia, 

 język angielski 

 

74,55 pkt. 

 

159,05 pkt. 

 

119,82 pkt. 

 

I cp 

 

szkoła 

podstawowa 

biologia, 

chemia, 

język angielski 

 

66,50 pkt. 

 

169,35 pkt. 

 

112,72 pkt. 

 

 

Powyższa tabela nie oddaje jednak do końca stanu faktycznego progów 

umożliwiających rozpoczęcie nauki w szkole, ponieważ wykazane w niej liczby dotyczą osób 

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz osób ze szczególnymi osiągnięciami 

sportowymi, które podjęły naukę w Tczewie, aby móc trenować pod opieką właściwych, 

wykwalifikowanych trenerów. Należy przyjąć że najniższe progi punktowe we wszystkich 

klasach przekroczyły poziom 80 punktów. 

 



 W II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie podjęło naukę wielu uczniów 

posiadających orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych. Tak duże 

zainteresowanie tych osób II LO, wynika z faktu, że szkoła jest bardzo przyjazna osobom 

niepełnosprawnym i z wszelkiego rodzaju dysfunkcjami.  Na terenie szkoły przygotowane są 

udogodnienia komunikacyjne umożliwiające poruszanie się na wózkach inwalidzkich, 

organizowane są także różnego rodzaju zajęcia specjalistyczne, w tym także rewalidacja. 

 

Zarówno to, jak i baza lokalowo-sportowa, przy dobrym usytuowaniu 

komunikacyjnym II Liceum Ogólnokształcące i przyjaznej atmosferze panującej w szkole 

sprzyjającej osiąganiu  wyników edukacyjnych sprawia, że placówka cieszy się rosnącym                   

z roku na rok zainteresowaniem młodych mieszkańców Powiatu Tczewskiego i ich rodziców. 

 


