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

A. F. Modrzewskiego  
na rok szkolny 2016/17 

Podstawa prawna: 

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

1. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. 
2. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OP-DO.110.2.2.2015 z 

dnia 11 lutego 2015r.  
3. Ustalenia szkolnej komisji rekrutacyjnej. 

§1 

1. W roku szkolnym 2016/2017 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 o przyjęcie do liceum należy złożyć w terminie od 6 maja 2016 r. do 20 
maja 2016 r. 

2. W dniu 31 maja 2016 r. o godz. 14.00 w szkole pierwszego wyboru odbędzie się test 
kompetencji językowej. 

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów , którzy uzyskali pozytywny 
wynik sprawdzianu kompetencji językowych do dnia 6 czerwca 2016 r.  

4. Uzupełnienie wniosku o przyjcie do liceum o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz 
o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 24 czerwca do 28 czerwca 
2016 r. 

5. Weryfikacja dokumentów oraz wniosków o przyjęcie do liceum do 30 czerwca 2016 
r. 

6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych – 15 lipca 2016 r. 

7. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego –od 15 lipca do 21 lipca 2016 r. 

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 22 lipca 2016 r. 

Kandydat dostarcza także następujące dokumenty: 



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

kodem pocztowym); 

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

 
§3 

Kwalifikowanie kandydatów   

Do klasy pierwszej liceum przyjmuje się kandydatów , którzy posiadają świadectwo 
ukończenia gimnazjum oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji 
językowych. 
W przypadku większej liczby kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1. wynik egzaminu gimnazjalnego  
2. wynik sprawdzianu kompetencji językowych 
3. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, 

matematyki,  obcego języka nowożytnego oraz z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ustalonych przez dyrektora liceum związanych z wybraną klasą  

4. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem . 
5. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:  

1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy , artystycznych i 
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co 
najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie 
szkoły 

2. osiągniecia w zakresie aktywności społecznej  (wolontariat) 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania 
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępwania rekrtacyjnego  brane są pod uwagę łącznie 
następujące kryteria: 

1. wielodzietność rodziny kandydata 
2. niepełnosprawność kandydata  
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie   
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą  

§4 
W toku postepowania kwalifikacyjnego kandydat otrzymuje punkty za: 

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, 
1) wynik przedstawiony w procentach z: 
a) języka polskiego, 
b) historii i wiedzy o społeczeństwie, 
c) matematyki, 
d) przedmiotów przyrodniczych 



– mnoży się przez 0,2; 
2) wynik przedstawiony w procentach z: 
a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2 

2.  W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych,  
wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu: 
1) celującym – przyznaje się po 20 punktów; 
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów; 
3) dobrym – przyznaje się po 12 punktów; 
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

3. Za świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum z 
wyróżnieniem, przyznaje się 5 punktów. 

4. W przypadku przeliczania na punkty osiągnięć za:  
1) 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) 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; 
3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–2, 
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. 
2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 
punktów. 

5.  W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, 
przyznaje się 2 punkty. 

§5 



Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny są brane pod uwagę przy rekrutacji do klas 
o poszczególnych ukierunkowaniach: 

• A- klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki i j ęzyka 
angielskiego –fizyka 

• B- klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki, chemii (klasa 
dwujęzyczna z j. angielskim) –fizyka 

• C- klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, geografii i języka 
angielskiego –geografia 

• D- klasa z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii i matematyki (klasa 
dwujęzyczna z j. angielskim –chemia 

• E- klasa z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii i fizyka (klasa 
dwujęzyczna z j. angielskim) – biologia  

• F- klasa z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii i języka 
angielskiego-biologia 

§6 

1. Od ustaleń komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora liceum w terminach i 
formach zgodnych z artykułem 20zc Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.  

§7 

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

2. Pierwszym językiem obcym nowożytnym nauczanym w szkole jest język angielski. 

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

 


