
Zasady rekrutacji 

do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie 

na rok szkolny 2016/2017 

 

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:  

 klasa humanistyczna przy współdziałaniu Uniwersytetu Gdańskiego, 

 klasa artystyczna z innowacją kulturalno – medialną, 

 klasa turystyczno – rekreacyjna, 

 klasa przyrodnicza, 

 klasa integracyjna: matematyczno – informatyczno – fizyczna z innowacją 

astronomiczną, 

 klasa sportowa. 

Szczegółowe informacje dot. profili klas znajdują się w Załączniku nr 2. Profile 

klas i przedmioty punktowane przez Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną. 

 

c) oferuje kontynuację nauki języka angielskiego lub niemieckiego. Drugi język 

nowożytny – od poziomu podstawowego (do wyboru angielski, niemiecki, 

francuski, hiszpański albo rosyjski) - według wskazania ucznia w ramach 

możliwości szkoły (Załącznik nr 6. Języki obce).  

 

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

Tczewie powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej 

przewodniczącego i określa zadania członków. 

 

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

PIERWSZĄ w swych preferencjach. 

 

5. Kandydaci zamierzający ubiegać się o przyjęcie do II Liceum w Tczewie są 

zobowiązani dostarczyć do szkoły następujące dokumenty (Załącznik nr 3. 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; 
8. kartę informacyjną kandydata; 

9. zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata (dotyczy kandydatów do klasy o 

profilu sportowym) wystawione przez lekarza specjalistę w dziedzinie 

medycyny sportowej. 

 

6. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 

lutego 2016 r., o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej 

decyduje suma punktów ( I. maksymalnie 200 – dotyczy klas o profilu innym niż 

sportowy; II. maksymalnie 290 – dotyczy klasy o profilu sportowym), 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) 80 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych 

przez Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną II LO obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych szczegółowe informacje są zawarte w Załączniku nr 2. Profile klas 

i przedmioty punktowane przez Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną). 

 

Oceny przeliczane są na punkty wg następującego kryterium: 

 celujący – 20 punktów, 

 bardzo dobry – 16 punktów, 

 dobry - 12 punktów, 

 dostateczny - 8 punktów, 

 dopuszczający – 2 punkty. 

 

c) 20 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 2 punkty, 

 za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 

punktów, 

 za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje 

się maksymalnie 13 punktów według następujących kryteriów zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.  

http://kuratorium.gda.pl/zarzdzenie042015pomorskiegokuratoraowiaty_p1947.html
http://kuratorium.gda.pl/zarzdzenie042015pomorskiegokuratoraowiaty_p1947.html


w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 

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, 

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. 

 

 

d) 90 punktów - punkty uzyskane z egzaminu sprawnościowego (dotyczy wyłącznie 

kandydatów ubiegających się do klasy o profilu sportowym.). Szczegółowe 

informacje dot. egzaminu sprawnościowego znajdują się w Załączniku nr 1. 

Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. 

 

7. Terminy i tryb przyjmowania dokumentów (Załącznik nr 5.): 

od 09 maja 2016 r. do 22 czerwca 2016 r. 
składanie dokumentów do II Liceum Ogólnokształcącego  w Tczewie (podanie wydrukowane 

ze strony internetowej systemu rekrutacji elektronicznej, podanie II Liceum w Tczewie 

dotyczące języków obcych oraz, w przypadku kandydatów do klasy o profilu sportowym, 

zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata wystawione przez lekarza specjalistę w dziedzinie 

medycyny sportowej) 

od 09 maja 2016 r. do 25 maja 2016 r. 
składanie dokumentów do klasy sportowej II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie 

UWAGA! Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy pierwszej w co najwyżej 3-ech 

szkołach. 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. 

30 i 31 maja 2016r.  
przeprowadzenie egzaminu sprawnościowego do klasy sportowej 
 

 



13 czerwca 2016r. 
termin dodatkowy egzaminu sprawnościowego do klasy sportowej dla osób, które z przyczyn 

losowych nie mogły przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie 

 

17 czerwca 2016r. 
podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną II Liceum w 

Tczewie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik  prób sprawności fizycznej do 

klasy sportowej 

do 23 czerwca 2016 r. 
dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie podania do  

innej szkoły 

od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016r. do godz. 12.00 

dostarczanie do II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie świadectwa ukończenia 

gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. W 

przypadku kandydatów do klasy o profilu sportowym, należy również złożyć zaświadczenie o 

stanie zdrowia kandydata wystawione przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny 

sportowej. 

od 28 czerwca 2016 r. od godz. 12.00 do 30 czerwca 2016r. do godz. 12.00 
weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną 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 

01 lipca 2016 r. do godz. 12.00 
ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  w Tczewie listy kandydatów 

przyjętych do szkoły 

od 1 lipca 2016 r. od godz. 12.00 do 7 lipca 2016 r. do godz. 15.00 
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 

8 lipca 2016 r. do godz. 12.00 
ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie listy uczniów 

przyjętych do szkoły 

od 8 lipca 2016 r. od godz. 12.00 do 12 lipca 2016 r. do godz. 12.00 
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) 

27 lipca 2016 r. do godz. 12.00 
ogłoszenie przez Dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły (dotyczy szkół, które nie 

dokonały naboru w dniu 8 lipca 2016 r.) 

 



od 29 lipca 2016 r. do 01 sierpnia 2016 r. 
dodatkowa rekrutacja do szkół mających wolne miejsca 

do 31 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00 
ogłoszenie listy przyjętych uczniów 

 
8.  Warunki przyjęcia kandydata do klasy o profilu sportowym są następujące: 

 bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem od lekarza specjalisty z 

dziedziny medycyny sportu o zdolności do uprawiania danego sportu, 

 uzyskanie odpowiednich wyników prób egzaminu sprawnościowego (termin oraz 

szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzenia egzaminu 

sprawnościowego do klasy o profilu sportowym znajdują się w Załączniku nr 1. 

Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym oraz w Załączniku nr 4. 

Terminy egzaminu sprawnościowego do klasy sportowej). 

 pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do szkoły/klasy sportowej. 

 


