
 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TCZEWIE 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

 

1.  Art. 9 ust. 2 – 3 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 

2. Zarządzenie nr 04/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2015 roku     

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów  

i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka 

polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników 

egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół 

ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016. 

3. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie. 
 

 

Założenia ogólne: 

 

1. Obowiązuje system elektronicznego naboru do szkoły (w szczególnych sytuacjach 

istnieje możliwość pobrania dokumentów i zapisania się w sekretariacie szkoły). 

 

2. Liceum przyjmuje wyłącznie: 

a) podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) i kandydata ankiety 

zgłoszeniowe będące wydrukiem z systemu rekrutacji elektronicznej 

https://nabor.program.pl 

 

3. Miejscem składania dokumentów jest szkoła, którą kandydat wybrał jako 

PIERWSZĄ w swych preferencjach. 

 

4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, Dyrektor Szkoły powołuje 

Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego         

i określa zadania członków; 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna: 

 

a) podaje informacje o warunkach rekrutacji do II LO, udostępnia je na szkolnej stronie 

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

w budynku szkoły, 

b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami 

określonymi w regulaminie, 

https://nabor.program.pl/
http://www.2lotczew.superszkolna.pl/


 

 

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

Ogólnokształcącym w Tczewie jest świadectwo ukończenia gimnazjum                           

i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

 

6. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru. Przewidziane są następujące 

klasy, które po pierwszym roku nauki będą realizowały przedmioty ujęte w podstawie 

programowej w zakresie rozszerzonym.  

 

 klasa humanistyczna – język polski, historia, język obcy lub wiedza  

o społeczeństwie; 

 klasa turystyczno – rekreacyjna – geografia, wiedza o społeczeństwie, język 

obcy; 

 klasa przyrodnicza – biologia, chemia lub geografia, język obcy; 

 klasa politechniczna – matematyka, geografia lub fizyka i astronomia, język 

obcy. 

 

7. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów możliwych do 

uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym: 

a) 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego 

zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej 

przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy jest 

mnożony  przez 0,2 pkt. 

b) 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech 

wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, zgodnie z zapisem w statucie szkoły (max 68 punktów), 

oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia 

gimnazjum (max 32 punkty). 

 

Oceny przeliczane są na punkty wg następującego kryterium: 

 celujący – 17 punktów, 

 bardzo dobry – 14 punktów, 

 dobry - 12 punktów, 

 dostateczny - 8 punktów. 

 

Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, kandydat 

może uzyskać maksymalnie 32 punkty, przy czym: 

 za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów, 

 za udział w konkursach, przeprowadzonych zgodnie z przepisami  na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty: 

- finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów, 

- finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów, 

 za osiągnięcia sportowe  i artystyczne: 

I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim- 6 punktów 

I - III miejsce w województwie - 5 punkty 

I - III miejsce w powiecie - 4 punkty 

 



 za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy 

lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym - 5 punktów, 

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, na rzecz innych ludzi, zwłaszcza 

w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np.       

w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny 

czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny) - 2 punkty, 

 osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 2 punkty. 

 

 
 
 

 

Terminy i tryb przyjmowania dokumentów 
 

 

Uczniowie zamierzający ubiegać się o przyjęcie do II LO są zobowiązani dostarczyć do 

szkoły następujące dokumenty:  

1. wydrukowane podanie ze strony internetowej; 

2. podanie dotyczące wyboru języków obcych wg 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; 
8. kartę informacyjną kandydata. 

 

 

 

od 14 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r. 

 

składanie dokumentów do II Liceum Ogólnokształcącego  w Tczewie (podania starostwa 

dotyczące rekrutacji i podania II LO dotyczące języków obcych) 

UWAGA! Kandydat może równocześnie składać dokumenty do co najwyżej 3 szkół.            

W powiecie tczewskim obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych.          

W związku z tym kandydat składa podanie tylko w szkole pierwszego wyboru, na którym 

wpisuje także inne, kolejne wybory. 

do 25 czerwca 2015 r. 

 

dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie podania do 

innej szkoły 

 

 



od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 12.00 

 

dostarczanie do II Liceum ogólnokształcącego w Tczewie świadectwa ukończenia gimnazjum 

i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 

2 lipca 2015 r. do godz. 12.00 

 

ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  w Tczewie listy kandydatów 

przyjętych do szkoły 

od 2 lipca 2015 r. od godz. 12.00 do 6 lipca 2015 r. do godz. 12.00 

 

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 

7 lipca 2015 r. do godz. 12.00 

 

ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie listy przyjętych 

uczniów do szkoły 

od 7 lipca 2015 r. od godz. 12.00 do 9 lipca 2015 r. do godz. 15.00 

 

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) 

10 lipca 2015 r. do godz. 12.00 

 

ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych uczniów do szkoły (dotyczy szkół, które nie 

dokonały naboru w dniu 7 lipca 2015 r.) 

od 24 sierpnia 2015 r. do 26 sierpnia 2015 r. 

 

dodatkowa rekrutacja do szkół mających wolne miejsca 

28 sierpnia 2015 r. do godz. 12.00 

 

ogłoszenie listy przyjętych uczniów 

 


