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     ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  

 

II Liceum Ogólnokształcące  

 ZASADY REKRUTACJI DO  

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

W NOWOGARDZIE W ROKU SZK. 2018/2019  

1. Dokumenty należy składać w terminie od 09 maja do 19 czerwca 2018r. w sekretariacie szkoły.  

2. Wymagane dokumenty:  

a). do 19 czerwca 2018r. należy złożyć:  

 podanie;  

 trzy fotografie (podpisane na odwrocie);  

 orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli uczeń takie 

posiada);  

 zaświadczenie wydane przez dyrekcję macierzystej szkoły potwierdzające działalność 

społeczną,  

b). w dniach 22 czerwca – do 26 czerwca 2018 r. do godz. 1500 należy złożyć:  

 świadectwo (oryginał lub kopia poświadczona) ukończenia gimnazjum;  

 zaświadczenie (oryginał lub kopia poświadczona) o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  

3. Rekrutacja odbywa się na podstawie punktów, które kandydat otrzymuje za:  

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego:  

- języka polskiego  0,2pkt. za każdy punkt procentowy  

- historii i wiedzy o społeczeństwie  0,2pkt. za każdy punkt procentowy,  

- matematyki  0,2pkt. za każdy punkt procentowy,  

- przedmiotów przyrodniczych  0,2pkt. za każdy punkt procentowy,:  

 - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym  0,2pkt. za każdy punkt procentowy,  

b) oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów: język polski, 

biologia, matematyka, geografia – we wszystkich typach klas.:  

- celujący  18pkt.  

- bardzo dobry  17pkt.  

- dobry  14pkt.  

- dostateczny  8pkt  

- dopuszczający  2pkt  

c) osiągnięcia uzyskane w olimpiadach, konkursach, zawodach wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum (maksymalnie 13pkt):  

- międzynarodowe  4pkt  

- krajowe  3pkt  

- wojewódzkie  2pkt  

- powiatowe  1 pkt  

d) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem   7 pkt,  

e) udokumentowana działalność społeczna  3pkt.  
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4. Laureaci konkursów matematycznego „Pitagoras” i j. angielskiego „English is simple”, 

organizowanych przez II LO w procedurze rekrutacji są przyjmowani do szkoły poza kolejnością.  

5. Finaliści konkursów matematycznego „Pitagoras” i j. angielskiego „English is simple”, otrzymują 

5 punktów z puli za udział w konkursach.  

6. Do II LO kandydaci przyjmowani są według największej ilości zdobytych punktów 

w postępowaniu rekrutacyjnym.  

7. Odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego można składać do dyrektora szkoły 

w ciągu 7 dni, od daty ich ogłoszenia.  

8. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęci do szkoły 06 lipca 2018r.  

9. Kandydat przyjęty do szkoły ma obowiązek potwierdzenia własnoręcznym podpisem woli 

podjęcia nauki w II LO do 10 lipca 2018 do godz. 1200 w przeciwnym wypadku zostaje skreślony 

z listy zakwalifikowanych.  

10. Kandydat przyjęty do szkoły ma obowiązek dostarczyć oryginały dokumentów do 10 lipca 2018 

do godz. 1200.  

11. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły 11 lipca 2018 do godz. 1200  

12. Przed wywieszeniem list nie będą udzielane żadne informacje o wynikach postępowania 

kwalifikacyjnego.  

13. W przypadku, gdy uczeń nie spełni kryteriów ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno - 

kwalifikacyjną lub z braku miejsc nie zostanie przyjęty do wybranej przez siebie szkoły 

ponadgimnazjalnej, może być przyjęty do innej szkoły na podstawie zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego oraz świadectwa ukończenia gimnazjum.  


