Regulamin rekrutacji
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adama Mickiewicza w Słupsku
na rok szkolny 2018/2019
§1
Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do
szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2018/2019 reguluje Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 20 marca 2017
poz. 586 oraz Zarządzenia nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.
§2
W trakcie rekrutacji z wykorzystaniem Systemu Naboru „NABO”:
(adres dla kandydata https://ponadgimnazjalne-slupsk.nabory.pl)
1) kandydat, składając wniosek, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału;
2) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie
zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał
wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie;
3) jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby
oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i TYLKO DO TEGO oddziału, który znajduje się
najwyżej na liście jego preferencji;
4) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na
listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do
tych oddziałów;
5) kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły, składa dokumenty:
świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
6) Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oryginały świadectwa i
zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
NIEZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW POWODUJE SKREŚLENIE KANDYDATA Z LISTY
PRZYJĘTYCH.
§3
Kandydaci do II LO maja obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1. Przed ogłoszeniem listy zakwalifikowanych:
• Podanie o przyjęcie potwierdzone podpisem kandydata oraz rodzica (prawnego opiekuna)
• Kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
• Kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• Potwierdzone zaświadczenia/dyplomy o szczególnych osiągnięciach
2. Po zakwalifikowaniu się do naszej szkoły:
• Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
• Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• Kartę zdrowia,
• 2 fotografie,
• Ankietę dotyczącą wyboru języka.

§4
Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2018/2019

Klasa/profil

Kierunek kształcenia

Przedmioty
realizowane na
poziomie
rozszerzonym
(liczna godzin w
cyklu trzyletnim)

IA
MATEMATYCZNO
-FIZYCZNA
liczba miejsc 31

Przeznaczona jest dla uczniów
zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień
i pasji w dziedzinie matematyki, fizyki i
języka angielskiego, niezbędnych dla
przyszłych studentów politechnik.

BIOLOGICZNO
-CHEMICZNA
liczba miejsc 31

j. francuski,
Matematyka – 18 h

W ramach przedmiotów dodatkowych
odbywać się będą zajęcia:
- rysunku technicznego,
- modelowania matematycznego,
- analizy matematycznej.

Fizyka - 10 h
Język angielski - 15 h

Organizowana dla uczniów pragnących
rozwijać swoją wiedzę ze świata biologii,
zainteresowanych eksperymentami
chemicznymi.
W ramach przedmiotów dodatkowych
odbywać się będą zajęcia:
- języka łacińskiego dla lekarzy,
- ekologia w terenie.

GEOGRAFICZNO
–MATEMATYCZNA

liczba miejsc 31

j. niemiecki,
j. rosyjski,
j. włoski,
j. hiszpański

j. angielski,
Biologia - 10 h

j. francuski,

Chemia - 10 h

j. niemiecki,

Język angielski - 15 h

j. rosyjski,
j. włoski,

Zapraszamy przyszłych studentów
kierunków medycznych, weterynarii,
kierunków biologicznych.

IC

(do wyboru
przez ucznia)

j. angielski

Zapraszamy przyszłych inżynierów,
architektów, ale też pasjonatów
przedmiotów ścisłych.

IB

II języki obce

Przeznaczona jest dla uczniów, którzy
lubią uczyć się języków obcych, aby
podróżować po całym świecie, (i nie
zgubić się, znając świetnie geografię)
W ramach przedmiotów dodatkowych
odbywać się będą zajęcia z:
- regionalizmu pomorskiego,
- języka szwedzkiego.
Zapraszamy wszystkich, którzy jak
najlepiej chcą poznać świat wokół siebie i
go zrozumieć.

j. hiszpański
j. angielski
j. francuski,
Geografia - 11 h
Matematyka - 17 h

j. niemiecki,
j. rosyjski,

Język angielski - 15 h
j. włoski,
j. hiszpański

ID
INFORMATYCZNO
- JĘZYKOWA

liczba miejsc 31

Organizowana dla miłośników informatyki
i matematyki, pragnących poznawać
tajemnice świata IT.
W ramach przedmiotów dodatkowych
odbywać się będą zajęcia z:
- robotyki,
- analizy matematycznej.

j. angielski
Informatyka - 9 h

j. francuski,

Język angielski - 18 h
j. niemiecki,
Matematyka - 17 h
j. rosyjski,
j. włoski,

Zapraszamy przyszłych studentów
politechnik
i uniwersytetów
technicznych, entuzjastów robotyki i
automatyki.

j. hiszpański

§5
TERMINARZ REKRUTACJI
Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych publicznych
szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, szkół
policealnych, szkół dla dorosłych wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 maja 2018 r. do
20 czerwca 2018 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22 czerwca 2018 r.
od godz.12.00 do 26
czerwca 2018 r. do
godz.15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 5 lipca 2018 r. do
godz.15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje o
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także
najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

5.

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.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej
Pomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
poprzez wypełnienie kwestionariusza on-line.

6 lipca 2018 r.
do godz.12.00

od dnia 6 lipca 2018 r
od godz.12.00 do 11
lipca 2018 r. do
godz.15.00

12 lipca 2018 r.
od godz.12.00
niezwłocznie, nie
później niż do 13 lipca
2018 r. do godz.15.00

