
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PO GIMNAZJUM 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA III SOBIESKIEGO W TCZEWIE 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

Podstawa prawna:  

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 

szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 

technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 

dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r. poz. 586) 

 

2. Zarządzenie nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 roku. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół 

ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych 

oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok 

szkolny 2019/2020  

 

3. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Jana III Sobieskiego w Tczewie. 

 

4. Ustawa o systemie oświaty z dnia 9 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. 

poz. 1943 ze zm.) – rozdział 2a 

 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017r. poz. 60 ze zm.) art. 149 

 

Założenia ogólne: 

1. Obowiązuje elektroniczny nabór do szkoły. 

2. Liceum: 

a) przyjmuje wyłącznie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) i kandydata 

ankiety zgłoszeniowe będące wydrukiem z systemu rekrutacji elektronicznej. 



b) prowadzi nabór do klas pierwszych o następujących profilach (Załącznik nr 1. Profile 

klas i przedmioty punktowane przez Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną):  

• klasa I A 

• klasa I B 

• klasa I C 

c) oferuje kontynuację nauki języka angielskiego. Drugi język nowożytny – od poziomu 

podstawowego (do wyboru niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski albo włoski) - 

według wskazania ucznia w ramach możliwości szkoły (Załącznik nr 4. Języki obce). 

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, Dyrektor II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie powołuje Szkolną Komisję 

Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna podaje informacje o warunkach rekrutacji do II 

Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie, udostępnia je na szkolnej 

stronie internetowej (2lotczew.superszkolna.pl/) oraz wywiesza w widocznym miejscu w 

budynku szkoły. 

 

4. Miejscem składania dokumentów jest szkoła, którą kandydat wybrał jako PIERWSZĄ                 

w swych preferencjach. 

 

5. Podstawą postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego do nauki w II Liceum 

Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Tczewie jest świadectwo ukończenia 

gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

 

6. Kandydaci zamierzający ubiegać się o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III 

Sobieskiego w Tczewie są zobowiązani dostarczyć do szkoły następujące dokumenty 

(Załącznik nr 2. Wymagane dokumenty):  

1. wydruk podania ze strony internetowej systemu rekrutacji elektronicznej; 

2. podanie dotyczące wyboru języków obcych według wzoru ustalonego przez szkołę; 

3. trzy podpisane zdjęcia legitymacyjne o wym. 30 x 42 mm; 

4. świadectwo ukończenia gimnazjum; 

5. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 

6. potwierdzoną kserokopię skróconego aktu urodzenia; 



7. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów  i olimpiad; 

 

7. Zarządzenie nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 roku.                         

o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje suma punktów.                 

 Maksymalnie 200 której składnikami są:  

a) 100 punktów – uzyskane po przeliczeniu wyników procentowych z egzaminu 

gimnazjalnego na punkty.  

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty 

według zasady: wynik procentowy uzyskany z danej części egzaminu mnożony jest przez 0,2 

pkt. W związku z powyższym, wyniki przeliczeń części egzaminu gimnazjalnego są 

następujące: 

1. język polski – maksymalnie 20 punktów, 

2. historia i wiedza o społeczeństwie – maksymalnie 20 punktów, 

3. matematyka  – maksymalnie 20 punktów, 

4. przedmioty przyrodnicze – maksymalnie 20 punktów, 

5. język nowożytny na poziomie podstawowym – maksymalnie 20 punktów. 

 

b) 72 punkty - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch 

wybranych przez Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Jana III Sobieskiego w Tczewie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (Załącznik nr 1. 

Profile klas i przedmioty punktowane przez Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną). 

 

Oceny z przedmiotów punktowanych, wymienionych na świadectwie ukończenia 

przeliczane są wg następującego kryterium: 

 

• celujący – 18 punktów, 

• bardzo dobry – 17 punktów, 

• dobry - 14 punktów, 

• dostateczny - 8 punktów, 

• dopuszczający – 2 punkty. 

 



c) 28 punktów - inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia 

 gimnazjum, przy czym: 

 

• za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty, 

• za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów, 

• za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje 

się maksymalnie 18 punktów według następujących kryteriów zgodnie                               z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na 

punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 

 

* Punktowany jest  przedmiot z wyższą oceną  

 

1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

Profil klasy 
Przedmioty w zakresie 

rozszerzonym 

 

Przedmioty punktowane wybrane przez 

Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną II 

LO 

Klasa I A  język polski,  
historia,  
język obcy 

1. język polski 
2. matematyka 

3. język angielski 
4. historia * 
 

Klasa I B geografia, 
wiedza o społeczeństwie, 
język obcy 

1. język polski 
2. matematyka 

3. język angielski 
4. geografia lub wiedza o 

społeczeństwie lub historia * 
 

Klasa I C 

 

 

biologia, 
chemia, 
Język obcy 

1. język polski 
2. matematyka 
3. język angielski 
4. biologia lub chemia* 



b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się              7 

punktów, 

c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się                        

5 punktów; 

2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu międzynarodowym 

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowych planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się                           

10 punktów, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów, 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów, 

d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się                     5 

punktów, 

f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się                 3 

punkty; 

4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – przyznaje się 10 punktów, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 



c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 

d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

f. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

5. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b. krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d. powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu uzyskuje 

jednorazowo 18 pkt. 

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego 

przelicza się według punktów: 

celujący – 20 pkt. 

bardzo dobry – 18 pkt. 

dobry – 13 pkt. 

dostateczny – 8 pkt. 

dopuszczający – 2 pkt. 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty; 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 



a) celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 2; 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 4; 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym - przyznaje się 20 punktów, 

b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów, 

c) dobrym - przyznaje się 13 punktów, 

d) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, 

e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw 

ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część 

egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z 

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, 

przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

1) celującym - przyznaje się 20 punktów; 



2) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów; 

3) dobrym - przyznaje się 13 punktów; 

4) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów; 

5) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 

 

 

8. Terminy i tryb przyjmowania dokumentów (Załącznik nr 3. Terminy i tryb przyjmowania 

dokumentów): 

 

od 13 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 

składanie dokumentów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie 

(podanie wydrukowane ze strony internetowej systemu rekrutacji elektronicznej, podanie II Liceum 

w Tczewie dotyczące języków obcych) 

 

do 19 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły 

 

od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.  

dostarczanie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie świadectwa 

ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.                            

 

Od 13 maja 2019 r. do 4 lipca 2019 r.  

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Jana III Sobieskiego w Tczewie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

5 lipca 2019 r. o godz. 10.00  

ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego  w Tczewie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły 

 

do 10 lipca 2019 r. do godz. 14.00  



uczniowie umieszczeni na listach kandydatów potwierdzają wolę podjęcia nauki w II Liceum 

Ogólnokształcącym w Tczewie poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i 

oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 

 

12 lipca 2019 r. godz. 12.00  

ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie listy uczniów przyjętych do 

szkoły 

 

od 12 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019  

składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów                   w 

szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów 

uzyskanych przez uczniów) 

 

 

od 12 lipca 2019  do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Jana III Sobieskiego w Tczewie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w ramach 

postępowania uzupełniającego. 

 

16 sierpnia 2019 r. godz. 10.00  

ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie listy 

kandydatów przyjętych do szkoły w ramach postępowania uzupełniającego. 

 

do 28 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00  

uczniowie umieszczeni na listach kandydatów w ramach postępowania uzupełniającego 

potwierdzają wolę podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Tczewie 

poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 

 



29 sierpnia 2019 godz. 15.00  

ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie listy 

uczniów przyjętych do szkoły w ramach postępowania uzupełniającego. 

 

 

9. Procedura odwoławcza 

 

 

• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do 

komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do danej szkoły, 

 

• Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 

lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy 

przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę 

punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

• Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

 

• Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 

dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

 

 

 

 

 

10. Wykaz załączników: 



 

Załącznik nr 1. Profile klas i przedmioty punktowane przez Komisję Rekrutacyjno -Kwalifikacyjną, 

Załącznik nr 2. Wymagane dokumenty, 

Załącznik nr 3. Terminy i tryb przyjmowania dokumentów, 

Załącznik nr 4. Języki obce 


