
Zasady rekrutacji do oddziałów pierwszych 
w II LO z Oddziałami Dwuj ęzycznymi im. 

A. F. Modrzewskiego na rok szkolny 
2014/15 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r nr 25, z późn. 
zmianami) 

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. Ustaw z 2014 poz.7) 

3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OP-DO.110.2.2.2014 z 
dnia 5 lutego 2014r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży:  gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych,  oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i 
wyników egzaminu gimnazjalnego a także sposobu punktowania innych osiągnięć 
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży  w województwie śląskim na 
rok szkolny 2014/2015. 

4. Ustalenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. 

§1 

1. W roku szkolnym 2014/2015 nabór do szkoły ponadgimnazjalnych przeprowadzany 
jest w formie elektronicznej. 

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje 
Szkolna Komisja Rekrutacyjna. 

§2 

Dokumenty i terminy obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół 
ponadgimnazjalnych: 

1. Wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją (wydruk z Internetu) podpisane przez 
ucznia i rodziców lub prawnych opiekunów należy złożyć w terminie od 12.05.2014 r. 
do 25.06.2014 r. do godziny 12.00. 

2. Potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzoną kopię 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć 
w terminie od 27.06.2014 r. do 1.07.2014 r. do godz.15 tylko w szkole wybranej jako 
pierwsza na liście preferencji. 

3. W dniu 04 lipca 2014 o godz. 10 zostanie ogłoszona przez dyrektora lista kandydatów 
zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały. 

4. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia z 
egzaminu gimnazjalnego należy dostarczyć do szkoły do której uczeń został 
przydzielony, w celu potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły do dnia 08 lipca 2014 



do godziny 10.00. 

 
Kandydat dostarcza także następujące dokumenty:  

o kartę zdrowia; 
o dwa podpisane zdjęcia (imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres z 

kodem pocztowym); 
5. W dniu 9 lipca 2014 o godz. 9.00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 
6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Ostateczne 
zakończenie rekrutacji 31 sierpnia 2014r.  

Lista klas wraz z rozszerzeniem i krótkim opisem znajduje się w ofercie edukacyjnej. 

§3 

Kwalifikowanie kandydatów  

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzymuje punkty za: 

1. egzamin gimnazjalny - maksymalnie 100 pkt 
2. oceny ze świadectwa z języka polskiego i obcego języka nowożytnego oraz dwóch 

przedmiotów kierunkowych związanych z wybraną klasą - maksymalnie 76 pkt 
3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt 
4. uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym 

przez kuratora oświaty - 12 pkt (za jeden tytuł 10 pkt., za dwa i więcej dodatkowo 
2pkt) 

5. osiągnięcie sportowe, artystyczne, indywidualne lub zespołowe co najmniej na 
szczeblu powiatowym - 5 pkt  
w tym:  
I miejsce lub tytuł laureata - 5 pkt  
II miejsce lub tytuł finalisty - 4 pkt  
III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt  
Punkty są przyznawane za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 
Osiągnięcia muszą być wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
Kurator Oświaty poda do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, 
artystycznych i sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne 
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum, oraz określi miejsca uznane za wysokie w tych zawodach. 

6. stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza - 2pkt. 
7. laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora 

Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów 
oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji 
poszczególnych kuratoriów oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych 
ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani będą niezależnie 
od kryteriów podanych w poprzednich punktach. 

8. kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu 



gimnazjum, przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa (zaświadczenia) 
uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na 
podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w 
scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 

9. maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji - 200 punktów.  

§4 

 
1. Szczegółowe zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum z języka 
polskiego i wybranego języka obcego nowożytnego oraz dwóch wybranych zajęć 
edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów: 

 

ocena ilość punktów  

  

celujący  19  

  

bardzo dobry  16 

  

dobry  13 

  

dostateczny  9 

  

dopuszczający  0 

Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać kandydat za oceny z wybranych zajęć 
edukacyjnych wynosi 76.  

2. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: 

• język polski - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów  
• historia i wiedza o społeczeństwie - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 

maksymalnie 20 punktów  
• matematyka - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów  
• przedmioty przyrodnicze - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 

punktów  
• język obcy nowożytny - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 

punktów  

3. Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny są brane pod uwagę przy rekrutacji do klas o 



poszczególnych ukierunkowaniach: 

• klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki i j ęzyka 
angielskiego – matematyka i fizyka oraz język angielski (w przypadku jego braku 
inny język obcy wpisany na świadectwo jako obowiązkowy) 

• klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki i fizyki (klasa dwujęzyczna 
z j. angielskim) – matematyka i fizyka oraz język angielski (w przypadku jego braku 
inny język obcy wpisany na świadectwo jako obowiązkowy) 

• klasa z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii i języka angielskiego – 
biologia i chemia oraz język angielski (w przypadku jego braku inny język obcy 
wpisany na świadectwo jako obowiązkowy) 

• klasa z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii i fizyki (klasa 
dwujęzyczna z j. angielskim) – biologia i chemia oraz język angielski (w przypadku 
jego braku inny język obcy wpisany na świadectwo jako obowiązkowy) 

• klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki i geografii (klasa 
dwujęzyczna z j. angielskim) – matematyka i geografia oraz język angielski (w 
przypadku jego braku inny język obcy wpisany na świadectwo jako obowiązkowy) 

• klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, języka polskiego, WOS i 
języka angielskiego –język polski i matematyka oraz język angielski (w przypadku 
jego braku inny język obcy wpisany na świadectwo jako obowiązkowy) 

§5 

1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z 
sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

2. Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego określił 
minimalna liczbę punktów wymaganą przy przyj ęciu kandydatów do klasy 
pierwszej - 100 punktów. 

3. Jeżeli kandydaci uzyskają taką samą liczbę punktów to przy przyjmowaniu do szkoły 
pierwszeństwo mają:  
a)    miejsce zamieszkania kandydata Rybnik - potwierdzone oświadczeniem rodzica, 
b)    wielodzietność rodziny kandydata – potwierdzona oświadczeniem rodzica, 
c)    niepełnosprawność kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, 
d)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- potwierdzona orzeczeniem o 
niepełnosprawności, 
e)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- potwierdzona orzeczeniem o 
niepełnosprawności, 
f)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- potwierdzona orzeczeniem o 
niepełnosprawności, 
g)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – potwierdzone prawomocnym 
wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem, 
h)    objęcie kandydata pieczą zastępczą – potwierdzone dokumentem 
poświadczającym objęcie dziecka pieczą. 
i)      osoby, których suma punktów z egzaminu gimnazjalnego jest najwyższa,  
j)      osoby, których oceny z następujących przedmiotów są najwyższe:  

o do klasy matematyczno-fizycznej z matematyki 
o do klasy matematyczno-fizycznej dwujęzycznej z fizyki, 



o do klasy biologiczno-chemicznej z biologii, 
o do klasy biologiczno-chemicznej dwujęzycznej z biologii, 
o do klasy matematyczno-geograficznej dwujęzycznej z matematyki, 
o do klasy matematyczno-j.polski-wos z języka polskiego. 

4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy, 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w 
siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w 
kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 
Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji 
umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej. 

5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata 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 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.  

6. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

7. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

8. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu 
administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły, którego 
działanie jest przedmiotem skargi. 
.  

§6 

1. Nauka języków obcych odbywa się w grupach miedzyodzdziałowych (osobnych dla 
klas dwujęzycznych).  

2. Pierwszym językiem obcym nowożytnym nauczanym w szkole jest język angielski. 
3. Uczniowie przyjęci do II LO im. A. F. Modrzewskiego w Rybniku będą pisać w 

pierwszym dniu roku szkolnego 2014/2015 o godzinie 13.00 test z języka 
angielskiego, a o godzinie 14.00 test z drugiego języka obcego w celu przydzielenia 
ich do zespołu międzyodzdziałowego o określonym stopniu zaawansowania. 

Dane osobowe ucznia będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  
 


