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REGULAMIN REKRUTACJI 
 KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LUBINIE 
NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

 
 
 

Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie 

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

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 8/2015 z dnia 02 lutego 2015r. 

 

                                                          § 1 

 

  Warunki i tryb rekrutacji  

1. Kandydaci składają podanie o przyjęcie do szkoły w terminie od 02 czerwca do 25 czerwca 

2015 r. Kandydat po wcześniejszej rejestracji w systemie komputerowym na stronie 

internetowej http://dolonoslaskie.edu.com.pl, składa wydrukowane z systemu i wypełnione 

podanie w punkcie naboru II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie. W tym czasie istnieje 

możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze szkoły i przeniesienia podania do innej 

szkoły. 

2. W terminie od 26 czerwca do 29 czerwca 2015 r. kandydat do podania o przyjęcie do 

szkoły dołącza:  

- kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu  

          gimnazjalnego  poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. 

Kandydaci , których dotyczą wymienione niżej punkty, dostarczają:             

1) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w § 2, ust. 5 

regulaminu,  

2) zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów    

i olimpiad przedmiotowych wymienionych w § 2, ust. 3 i 4 regulaminu oraz inne 

poświadczenia osiągnięć odpowiednio, 

3) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną 

poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami 

zdrowotnymi, 

4) oświadczenie wynikające z wielodzietności rodziny  kandydata,  
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5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów, 

6) odpowiednio do sytuacji rodzinnej: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

7) odpowiednio do sytuacji dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.  

 

3. Dokumenty , o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7,  mogą być składne w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego 

kandydata. 

4. Składający oświadczenie , którym mowa w ust. 2 pkt 4 jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuję pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

5. Punkt naboru II Liceum Ogólnokształcącego nanosi pieczęć na pierwszej stronie podania 

kandydata. Na wniosek kandydata na przedstawionym przez niego druku, punkt naboru 

potwierdza przyjęcie dokumentów. 

6. W klasie 1a będzie  możliwość wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego po 1 klasie. 

Uczeń będzie mógł wybrać fizykę lub chemię. Jednakże w przypadku braku możliwości 

zorganizowania danej grupy przedmiotowej, ze względu na zbyt małą liczbę chętnych,uczeń 

będzie realizował rozszerzenie wybrane prze klasę. 

7. W klasach 1e i 1f jest możliwość wyboru drugiego języka obcego: j. francuski/ j. niemiecki. 

Kandydat wybiera również kolejną preferencję uczenia się drugiego języka obcego na 

wypadek braku możliwości zorganizowania grupy językowej przez szkołę , w przypadku 

zbyt małej liczby chętnych 

8. Dokumenty osób nieprzyjętych do szkoły zwracane są kandydatom niezwłocznie  

po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.  

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 

6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2014r., poz.7 z późn. zm.)                                        
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                                                                § 2 

1. Sumę punktów rekrutacyjnych możliwych do uzyskania (maksymalnie 100 punktów) przez 

kandydata oblicza się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad: 

1) 50 punktów za wyniki  egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej : 

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu: 

- języka polskiego, 

- historii i wiedzy o społeczeństwie, 

- matematyki, 

- przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii, 

- języka obcego na poziomie podstawowym 

jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej 

przez dziesięć; 

2) 40 punktów za oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum; 

 

ocena Punkty rekrutacyjne 

celująca 10 

bardzo dobra 8 

dobra 6 

dostateczna 4 

dopuszczająca 0 

 

 

3) 10 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia 

gimnazjum:  

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 2 punkty; 

b) osiągnięcia w konkursach zgodnie z § 2 ust.   4 –  (1 konkurs – 2 punkty,  

        2 konkursy – 4 punkty,   3  i więcej – 5 punktów), max 5 punktów,  
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c) zajęcie od I do III miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i  sportowych 

organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na 

szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające  na terenie szkół (1 osiągnięcie  

– 1 punkt, 2 i więcej – 2 punkty)   – max 2 punkty: 

- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych,  

-  zajęcie od I do III lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach 

artystycznych, 

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach 

wiedzy lub innych konkursach tematycznych, 

d) inne osiągnięcia ucznia – 1 punkt: 

- wzorowe zachowanie,  

lub 

- stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi zwłaszcza w formie  

wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem 

dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp., 

lub 

- wyróżniająca, udokumentowana działalność w samorządzie szkolnym               

lub organizacjach młodzieżowych, 

 

Tabela punktów rekrutacyjnych z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

Klasa Nachylenie przedmioty punkty 

rekrutacyjne 

I a  politechniczna j.polski,  matematyka, 

fizyka, chemia 

40 

I b matematyczno – fizyczna  j.polski, j.obcy, 

matematyka, fizyka 

40 

I c matematyczno-geograficzna z 

elementami ekonomii  

j.polski, j.obcy, 

matematyka, geografia 

40 

I d biologiczno – chemiczno – matematyczna 

(medyczna) 

j. polski, biologia,  chemia, 

matematyka 

40 
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2. Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych 

o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.Nr 13 , poz.125, z póź. zm.), 

przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności niezależnie od kryteriów, o których mowa  

w regulaminie. Zaświadczenia wydane przez kuratora oświaty są ważne na terenie całego kraju. 

3. Konkursami, o których mowa w ust. 2 uznanymi przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, 

których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej 

jednego przedmiotu są: 

- konkursy przedmiotowe: polonistyczny, matematyczny, chemiczny, fizyczny, geograficzny, 

biologiczny, historyczny z elementami wiedzy o społeczeństwie,  języka   angielskiego ,języka 

niemieckiego, języka francuskiego  występujące pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak 

Gimnazjalista”, 

 - „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów”, 

 - konkurs matematyczny „Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów”, 

 - konkurs informatyczny „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów”, 

 - konkurs języka angielskiego – „ Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów” 

4.Osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt  3 b są punktowane zgodnie z następującymi 

zapisami: 

a) uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych: 

- polonistycznym, matematycznym, chemiczny, fizycznym, geograficznym, biologicznym, 

historycznym z elementami wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, języka niemieckiego, 

języka francuskiego  występujące pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, 

- „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów”, 

- konkursie matematycznym „Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów”, 

- konkursie informatycznym „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów”, 

- konkursie języka angielskiego – „ Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów” 

b) uzyskanie tytułu laureata  lub finalisty w konkursach : 

I e językowa z edukacja psychologiczną j. polski, j.obcy, biologia, 

WOS 

40 

I f prawna j. polski, j. obcy,  historia, 

wos 

40 
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-  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 

- Dolnośląskim Konkursie Języka Angielskiego UNION JACK CONTEST, 

- Regionalnym Konkursie Chemicznym „Młody chemik eksperymentuje”, 

- konkursie ekologicznym „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, 

- konkursie „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 – 1956”, 

- Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów, 

- Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzna Polszczyzna, 

 

c)  uzyskanie tytułu laureata w konkursach : 

 

-  konkursie organizowanym przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość „Świadectwa historyczne”,  

- konkursie historycznym „W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w latach1939 – 1989.”  

- Dolnośląskim Konkursie Historycznym „ Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpospolitej” 

 

d) uzyskanie co najmniej wyróżnienia w ogólnopolskim tematycznym konkursie historycznym 

„Historia Bliska”. 

 

5. W przypadkach uczniów zwolnionych przez Dyrektora okręgowej Komisji Egzaminacyjnej    

z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych  

lub zdrowotnych, (zgodnie z § 49 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DZ. U. Nr 83, 

poz. 562 ze zmianami), ustala się następujące zasady wyznaczania liczby punktów, o których 

mowa w paragrafie 3, ustęp1, punkt 1), odpowiadającej liczbie punktów możliwych  

do uzyskania za poszczególne części egzaminu gimnazjalnego z:  

- języka polskiego - liczba punktów za oceny na świadectwie z języka polskiego, 

- historii i wos - średnia liczby punktów za oceny na świadectwie z historii i wos, 

- matematyki - liczba punktów za oceny na świadectwie z matematyki, 

-  przedmiotów przyrodniczych - średnia liczby punktów za oceny na świadectwie 

z biologii, geografii, fizyki i chemii, 

-  język obcy - liczba punktów za oceny na świadectwie z języka obcego 

wskazanego przez kandydata. 

Punkty za oceny na świadectwie oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 2. 

6.   Na podstawie listy przyjętych kandydatów Szkolna Komisja Kwalifikacyjno – Rekrutacyjna 

dokonuje podziału na poszczególne klasy (oddziały). 
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7.  Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do wybranej przez siebie klasy, będą kwalifikowani    

 do klasy drugiego wyboru lub do klasy, w której będą wolne miejsca. 

                                                                § 3 
 

Terminy rekrutacji 
 

1. Ogłoszenie dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w 
Lubinie dotyczące kryteriów i warunków rekrutacji. 

do końca lutego 2015r. 

2. Składanie podań o przyjęcie do szkoły, rejestracja w 
systemie elektronicznym, wprowadzanie danych. 

od 02 czerwca do 25 czerwca  
2015r. 

3. Wszyscy kandydaci dostarczają  uwierzytelnioną kopię  
świadectwa ukończenia szkoły, uwierzytelnioną kopię  
zaświadczenia o wyniku  egzaminu gimnazjalnego oraz  
inne wymagane dokumenty. 

od 26 czerwca do 29 czerwca 
2015r.   

4. Wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach 
końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i 
innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie 
naboru. 

26 czerwca – 29 czerwca 
2015r.   

5. Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów przyjętych do 
szkoły. 
(kandydatów zakwalifikowanych do klas : 1a, 1e, 1f 
obowiązywać będzie wypełnienie dodatkowego 
oświadczenia). 

do 02 lipca 2015r. 

6. Kandydaci umieszczeni na wstępnej liście osób 
przyjętych do szkoły są obowiązani potwierdzić wolę 
podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie 
oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych 
dokumentów i dwie podpisane fotografie. 

do 06 lipca 2015r.   

7. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły  
z podziałem na oddziały (klasy). 

do  07 lipca 2015r. 

8. Ogłoszenie listy przyjętych, po ewentualnym 
przeprowadzeniu drugiego naboru. 

do 10 lipca 2015r. 

 
 

Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów,   

w przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu odpowiednio. 

 
 
 

 
 
 Dyrektor szkoły 
 Jolanta Dubińska 
 
 
Lubin, dnia………………………….. ……………………. 


