REGULAMIN REKRUTACJI
do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adama Mickiewicza w Gdyni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Na rok szkolny 2017/2018
Podstawa prawna rekrutacji:
art. 149, 155, 165, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–
2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum.
Zarządzenie Nr 24/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów
ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018,
zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności
Statut II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

I.

1. Do szkół ponadgimnazjalnych w Gdyni w roku szkolnym 2017/2018 obowiązuje

Scentralizowany Elektroniczny System Naboru
2. Szczegóły logowania się do systemu, tryb i harmonogram będzie dostępny na

stronach internetowych systemu oraz informatorach Urzędu Miasta
3.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej mają kandydaci
z największą liczbą punktów.

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci

konkursów przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzanych zgodnie z przepisami i wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2
pkt 8 ustawy zmienianej w art. 1, w postępowaniu rekrutacyjnym są przyjmowani
w pierwszej kolejności do II LO tj. niezależnie od innych kryteriów. Preferencje te
nie dotyczą kandydatów do klasy dwujęzycznej, od których wymagane są
umiejętności językowe, chyba że kandydat jest laureatem bądź finalistą konkursu
lub olimpiady języka francuskiego.
5. W przypadku równej liczby punktów preferencje w przyjęciu otrzymują kolejno:

a) kandydat mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej;

b) kandydat spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2
Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność
kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność
obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
II.

Kwalifikacje kandydatów do liceum ogólnokształcącego

Podstawą przyjęcia kandydata do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego jest świadectwo
ukończenia szkoły gimnazjalnej.
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego decyduje suma
punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym, którego składnikami są:
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego;
b) punkty uzyskane w przeliczeniu za przedmioty wyszczególnione do danego oddziału;
c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

Przedmioty wybrane przez szkołę do punktacji

IA

Nazwa
MATEMATYCZNA

Przedmioty do punktacji
język polski, matematyka, chemia, język angielski

IB

PRAWNICZA

język polski, matematyka, historia, język angielski

IC

MATEMATYCZNO – FIZYCZNA

język polski, matematyka, fizyka, chemia

ID

MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA język polski, matematyka, fizyka, geografia

IE

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

język polski, matematyka, biologia, chemia

IW

DWUJĘZYCZNA Z J. FRANCUSKIM

język polski, matematyka, geografia, chemia

Klasa

(obowiązuje test znajomości
języka francuskiego)

według następującej zasady:






celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

3. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat
może uzyskać:



za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących 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 – 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
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 – 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 punkty,
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym – 1 punkt.
4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi - 18 punktów.

klasy dwujęzycznej z językiem francuskim obowiązuje sprawdzian
uzdolnień kierunkowych – test z języka francuskiego ustalony przez Ambasadę Francji
w Polsce.
Punktów uzyskanych z testu z języka francuskiego nie sumuje się z punktami
rekrutacyjnymi.
6.
Kandydaci do II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, którzy ukończyli
szkołę za granicą lub szkoły dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za
granicą, przyjmowani są na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego
świadectwa szkolnego wydanego w Polsce (jeżeli uczeń takie posiada), dyrektor
podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia
(winien on wynosić co najmniej 9 lat).

III.

Terminy rekrutacji
p.

Rodzaj czynności

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
do lasy IA, IB, IC, ID, IE

2.

3..

4.

5.

6.

7.

Do klasy I W – dwujęzycznej z j.
francuskim
Test z języka francuskiego ustalony
przez Ambasadę Francji w Polsce
dla klas dwujęzycznych z językiem
francuskim w Polsce
Podanie do publicznej wiadomości
wyników testu z j. francuskiego
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo
ukończenia gimnazjum oraz o
zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, o których mowa w art.
20t ust. 7 ustawy
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
albo kandydata pełnoletniego woli
przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile
nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 08.05.2017 r.

do 14.06.2017 r.
do 16.05.2017

30.05.2017 godz. 9:00

08.06.2017 r. godz.
12:00
od 23.06.2017 r.
do 27.06.2017 r.
do godz.15:00

od 28.06.2017 r.
do 29.06.2017 r. do godz.
15:00

07.07.2017 r. do godz.
12:00

od 10.07.2017 r.
od godz. 12:00
do 13.07.2017 r.
do godz. 15:00

14.07.2017 r. do godz.
12:00

Wymagane dokumenty składane w toku rekrutacji
1. Wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji podpisany przez kandydata i rodzica
(opiekuna prawnego).
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
4. Dokumenty potwierdzające uzyskanie prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadku
równorzędnych wyników.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego
w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do szkoły.


Obowiązujące dokumenty kandydatów przyjętych do klasy pierwszej
II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama
Mickiewicza w Gdyni:

1.
2.
3.
4.

Wypełniona Ankieta/Podanie (pobrana ze strony szkoły)
Odpis aktu urodzenia (kserokopia)
Trzy fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem (zdjęcia legitymacyjne)
Karta zdrowia

Na każdym etapie rekrutacji przyjmowany będzie tylko
komplet dokumentów.

