REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW
DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO
im. R. Traugutta w Częstochowie
w roku szkolnym 2011/2012
Opracowany na podstawie:
• § 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół
do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 31, poz. 208)
w związku z art. 22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
• Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ-41010 / 1/ 11 z dnia 20
stycznia 2011r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów
rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych wszystkich typów, szkół
policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i
innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół
ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim
w roku szkolnym 2011/2012

§ l.
1. Całością prac związanych z przyjęciami uczniów do II Liceum
Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Częstochowie kieruje Szkolna
Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, nazywana dalej Komisją.
2. Przewodniczącym Komisji jest dyrektor szkoły.
3. Dyrektor szkoły powołuje członków Komisji i określa ich zadania.
§2.

1.
2.
3.
4.
5.

Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna :
Podaje informację o warunkach rekrutacji.
Przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z
kryteriami określonymi w regulaminie.
Ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
Ogłasza listę uczniów przyjętych do szkoły.
Sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.
§3.
O przyjęcie do liceum może ubiegać się absolwent gimnazjum.
§4.

1. Rekrutacja odbywa się do poszczególnych klas (a nie do szkoły).

2. O kolejności na liście kandydatów do wybranego oddziału decyduje suma
uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania
rekrutacyjnego.
3. Kandydat, który dostanie się do danej klasy, nie ma możliwości
przeniesienia się do innej klasy.
§5.
1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego
Kuratora Oświaty wymienionych w
ust. 9, 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 oraz laureaci
ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego…” oraz Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów i
Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów przyjmowani są do wybranej
szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w
poprzednich punktach.

2. Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora
Oświaty w roku szkolnym 2010/2011:
1) język polski
2) język angielski
3) język niemiecki
4) język francuski
5) język rosyjski
6) historia
7) matematyka
8) fizyka i astronomia
9) biologia
10) chemia
11) geografia
12) wiedza o społeczeństwie

§6.
Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo
wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

-

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach,
którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§7.
Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za
granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani
są do szkoły ponadgimnazjalnej 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.
§8.
Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i
podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z
późn. zm.) mogą uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych w
decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty.
§9.
Liczbę uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów określa
dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
§10.

1.

2.
-

Przyjmowanie dokumentów:
Kandydaci do II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w terminie
określonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty składają w sekretariacie
szkoły swoje dokumenty.
Dokumentację stanowią:
podanie o przyjęcie do szkoły,
kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dostarczone w
terminie określonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
§11.

Terminy postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego określa Śląski
Kurator Oświaty (zał. Nr 1).

§ 12.
W postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym kandydaci otrzymują
określoną liczbę punktów.
§13.
Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i
szczególne osiągnięcia ucznia
Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

dopuszczający – 3 punkty
dostateczny – 9 punktów
Język polski

dobry – 13 punktów

19 punktów

bardzo dobry –16 punktów
celujący – 19 punktów
Pierwsze wybrane
zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka
polskiego

19 punktów

Drugie wybrane
zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka
polskiego

19 punktów

Trzecie wybrane
zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka
polskiego

19 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

5 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie
przedmiotowym organizowanym przez kuratora
oświaty:
12 punktów
- za jeden tytuł - 10 punktów
- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty
Szczególne
osiągnięcia
sportowe,
artystyczne 5 punktów
(indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt.
najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt.
świadectwie ukończenia gimnazjum.
Kandydat III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt.

może uzyskać maksymalnie 5 pkt.
Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia uczniasportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne,
co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów
za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze
2 punkty
wolontariusza.

Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę
punktów za oceny z języka polskiego
i trzech wybranych obowiązkowych zajęć
otrzymanych
na
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez edukacyjnych
świadectwie
ukończenia
gimnazjum.
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę przy naborze
do wybranego oddziału.

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku
rekrutacji
200 punktów

§ 15.
1. Po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych do poszczególnych klas
uczniowie w terminie określonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty,
pisemnie potwierdzają wolę uczęszczania do II LO dostarczając oryginał
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
2. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych
dokumentów oznacza rezygnację kandydata z chęci kontynuowania nauki
w II LO.
§ 16.
Tryb odwoływania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnokwalifikacyjnej określają odrębne przepisy.
§ 17.
Do szkoły obowiązuje nabór tylko drogą elektroniczną.

§ 18.
Regulamin może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany Rozporządzeń
Ministra Edukacji Narodowej lub Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty.

Załącznik Nr 1
• Terminy postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego określone przez
Śląskiego Kuratora Oświaty w Decyzji Nr SE KZ-41010 / 1/ 11 z dnia
20 stycznia 2011r w sprawie terminów składania dokumentów i
terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych wszystkich typów, szkół
policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i
innych
osiągnięć
kandydatów
do
młodzieżowych
szkół
ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim
na rok szkolny 2011/2012
1. Do 28 lutego 2011 r. – podanie do wiadomości kandydatów informacji o
warunkach rekrutacji do szkoły.
2. Od 9 maja 2011 r. do 20 czerwca 2011 r. godz. 1200- kandydaci do
szkoły składają:
- podanie o przyjęcie do klasy pierwszej ( wydruk ze strony elektronicznej
rekrutacji)
- życiorys w formie tradycyjnej (nie CV),
- 3 zdjęcia (podpisane z tyłu: imię i nazwisko, data urodzenia, adres
zamieszkania),
3. Od 22 czerwca 2011 r. do 27 czerwca 2011 r. godz.1500 – termin
dostarczania do szkoły potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia
gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
4. 01 lipca 2011r. godz. 1000– ogłoszenie list kandydatów
zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.
5. Do 5 lipca 2011r. godz. 1200 - termin potwierdzania przez kandydatów
woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
6. 06 lipca 2011r. (do godz. 1000 )- ogłoszenie listy uczniów przyjętych do
szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.
7. W razie dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami, uczniowie mogą
być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2011r., kiedy to nastąpi ostateczne
zakończenie rekrutacji do szkoły.

Załącznik nr 2
II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCE IM.R.TRAUGUTTA
W CZĘSTOCHOWIE
KLASY OTWIERA E W ROKU SZKOL YM 2011/2012
Liczba uczniów w klasie:30
Liczba uczniów w grupie:15

Klasy z przedmiotami
realizowanymi w
rozszerzonym zakresie

Języki

Przedmioty
uwzględniane przy
rekrutacji

1a

Język
angielski,
język
francuski

Język polski, historia,
WOS , j. obcy
obowiązkowy

1b

Język
angielski,
język do
wyboru

Język polski, biologia,
fizyka i astronomia,
chemia

Język
angielski, ,
język do
wyboru
Język
angielski,
język do
wyboru

Język polski, biologia,
fizyka i astronomia,
chemia

Język
angielski,
język do
wyboru

Język polski, matematyka,
fizyka i astronomia,
informatyka

II grupa- matematyka, 1ep Język
fizyka
angielski,

Język polski, matematyka,
fizyka i astronomia
,chemia

1. Język polski,
historia, WOS

2. Biologia, fizyka,
chemia
3. Biologia, fizyka,
chemia

1c

4.Matematyka,
geografia, WOS
1d

Język polski, matematyka
,geografia, WOS

5.
I grupa -matematyka,
fizyka, informatyka

6. Historia, j. angielski

1ei

1f

język do
wyboru
Język
angielski,
język do
wyboru

Język polski, język
angielski, historia, WOS

