II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku

Regulamin rekrutacji
kandydatów do klas pierwszych

do II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku

na rok szkolny 2022/2023
§1
1.

Podstawę prawną regulaminu stanowią:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) – rozdział 6
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
• Zarządzenie nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych
szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art.25 ust.3 ustawy Prawo
Oświatowe, i na semestr pierwszy klasa I publicznych branżowych szkół II stopnia
i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023

2.

O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

3.

Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym
NABOKrakfin.

4.

Terminy rekrutacji ustala Pomorski Kurator Oświaty.
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§2
TERMINY REKRUTACJI:

Lp.

1.

2.

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co
najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku,
w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na
zamianę szkół do których kandyduje

Termin
od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022
r. do godz.15.00
od 24 czerwca 2022
r. do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.

4,

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta)
okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 20 lipca 2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21 lipca 2022 r.

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

od 22 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.
do godz.15.00

7.

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

29 lipca 2022 r.
do godz. 14:00

do 13 lipca 2022 r
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§3

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023
PROFIL

DLA KOGO

KOMPETENCJE
KLUCZOWE

PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE

Dla przyszłych studentów astronomii,
architektury, automatyki i robotyki,
IA
budownictwa, elektrotechniki,
Matematyczne oraz
o profilu
MATEMATYKA
energetyki, informatyki i ekonometrii, w zakresie technologii
politechnicznym
FIZYKA
inżynierii materiałowej, inżynierii
i inżynierii oraz
z modelowaniem
JĘZYK ANGIELSKI
środowiska, geodezji, transportu i
językowe.
matematycznym
wielu innych kierunków
politechnicznych.
Dla przyszłych studentów kierunku
lekarskiego, lekarsko-dentystycznego,
IB
BIOLOGIA
dietetyki, fizjoterapii, farmacji,
Przyrodnicze
o profilu
CHEMIA
kosmetologii, pielęgniarstwa,
oraz w zakresie inżynierii
medycznym
JĘZYK
położnictwa, ratownictwa medycznego, i technologii, językowe.
z chemią medyczną
ANGIELSKI
weterynarii, psychologii, inżynierii
chemicznej.
Dla przyszłych studentów: prawa,
IC
dziennikarstwa, administracji,
Interpersonalne,
JĘZYK
o profilu językowozarządzania, logistyki, analityki
społeczne, językowe
ANGIELSKI
społecznym
biznesu, gospodarki przestrzennej,
oraz w zakresie
WOS
z efektywną
nieruchomości, stosunków
przedsiębiorczości.
HISTORIA
komunikacją
międzynarodowych, bezpieczeństwa
narodowego, socjologii.
Dla przyszłych studentów:
biotechnologii, mikrobiologii, analityki
ID
JĘZYK
medycznej, bioinżynierii molekularnej, Językowe i przyrodnicze
o profilu
ANGIELSKI
biomechaniki inżynierskiej, elektroniki
oraz w zakresie
biomedycznym
BIOLOGIA
medycznej i tekstroniki, zdrowia
technologii i inżynierii.
z biotechnologią
MATEMATYKA
publicznego, kierunków leśniczych,
kryminologii.
Dla przyszłych studentów: turystyki,
IE
ekonomii, socjologii, politologii,
Społeczne, obywatelskie
WOS
o profilu
zarządzania, finansów, stosunków
oraz w zakresie
GEOGRAFIA
biznesowym
międzynarodowych, nieruchomości,
przedsiębiorczości
JĘZYK
z zarządzaniem
gospodarki przestrzennej, geodezji
i językowe.
ANGIELSKI
ludźmi
i wielu innych.
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§4
1. Wszystkie dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji wprowadzają do bazy
systemu szkoły podstawowe, do których kandydaci uczęszczają lub sami kandydaci. Kandydaci
spoza Słupska wprowadzają dane do systemu sami. Wydrukowany wniosek kandydaci dostarczają
do szkoły pierwszego wyboru.
2. Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
§5
1. Po zebraniu wszystkich danych system NABOKrakfin automatycznie przydzieli kandydata do
określonej szkoły na podstawie wskazanych przez niego preferencji wpisanych do elektronicznej
bazy danych oraz sumy punktów składających się z:
Maksymalna liczba punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym

Kryteria za świadectwo
Aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

Szczególne osiągnięcia

18 pkt

Wynik z języka polskiego

18 pkt

Wynik z matematyki

18 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego

18 pkt

Wynik z 4 przedmiotu

18 pkt

IA – informatyka ,1B – biologia ,1C – WOS, 1D –
geografia

Max

100pkt
Wyniki z egzaminu
ósmoklasisty w %

Punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym

Wynik z języka polskiego

100%

x0,35=35pkt

Wynik z matematyki

100%

x0,35=35pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego

100%

x0,30=30pkt

Kryteria z egzaminu ósmoklasisty

Max
Razem

100pkt
200pkt
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2. Liczby punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych – max. 72 punkty, uzyskane na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej, w poszczególnych klasach są to:

Klasa

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym
od kl. I

IA

matematyka

o profilu politechnicznym

fizyka

z modelowaniem matematycznym

język angielski

IB

biologia

o profilu medycznym

chemia

z chemią medyczną

język angielski

IC

język angielski

o profilu językowo-społecznym

WOS

z efektywną komunikacją

historia

ID

język angielski

o profilu biomedycznym

biologia

z biotechnologią

matematyka

IE

WOS

o profilu biznesowym

geografia

z zarządzaniem ludźmi

język angielski

Przedmioty punktowane
1. język polski
2. matematyka
3. język angielski
4. fizyka lub informatyka
lub technika*
1. język polski
2. matematyka
3. język angielski
4. biologia lub chemia lub
EDB*
1. język polski
2. matematyka
3. język angielski
4. WOS lub historia lub
drugi język obcy*
1. język polski
2. matematyka
3. język angielski
4. biologia lub przyroda
lub chemia*
1. język polski
2. matematyka
3. język angielski
4. geografia lub WOS lub
przyroda*

*najwyższa ocena spośród 3 przedmiotów
Punkty za oceny obliczane są wg następujących zasad:
a) celujący –

18 punktów
b) bardzo dobry – 17 punktów
c) dobry – 14 punktów
d) dostateczny – 8 punktów
e) dopuszczający – 2 punkty.
3. Liczby punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia przyznawana jest na
podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737); między innymi
za:
a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
i. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
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ii. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
7 punktów,
iii. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
5 punktów;
b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
22ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
i. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów
ii. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
iii. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
c. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
i. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10
punktów
ii. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego przyznaje się 7 punktów,
iii. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego przyznaje się 5 punktów,
iv. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
v. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5
punktów,
vi. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
3 punkty;
d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
i. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 10 punktów,
ii. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 7 punktów,
iii. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 5 punktów,
iv. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
v. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
vi. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty
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e. 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:
i. międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
ii. krajowym - przyznaje się 3 punkty,
iii. wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
iv. powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
f. za osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi
(wolontariat, pożytek publiczny) przyznaje się 3 punkty.
g. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu
oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym
że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18
punktów.
5. Kandydatom do szkół podstawowych zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na
punkty oceny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia
2019r., § 8.
6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie
z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29.01.2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr
13, poz.125 ze zmianami) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej
szkoły ponadpodstawowej, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
§6
1. Kandydaci wybierają dwa języki obce spośród: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka
francuskiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego oraz języka włoskiego. Utworzenie danej
grupy językowej jest uzależnione od liczby chętnych uczniów.
2. Język obcy wiodący musi być kontynuacją ze szkoły podstawowej .
3. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych.
4. Podstawą przydziału do grup językowych o różnym poziomie zaawansowania z języka
angielskiego oraz języka niemieckiego będzie wynik testu kwalifikacyjnego, który odbędzie się
w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego.
5. W uzasadnionych pisemnie wypadkach w trakcie roku szkolnego uczeń może zostać decyzją
Dyrektora szkoły przeniesiony do grupy o innym poziomie zaawansowania.

Strona 7|9

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku

§7
1. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim – zgodnie z listą ogłoszoną przez Kuratora Oświaty.
2. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc:
a. W pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria:
i. wynik egzaminu ósmoklasisty,
ii. oceny ze świadectwa ukończenia SP,
iii. świadectwo ukończenia SP z wyróżnieniem,
iv. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym
przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub
finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, o których
mowa w art.132 ustawy Prawo oświatowe.
b. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego,
na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami
zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
(potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej).
c. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie następujące kryteria:
i. wielodzietność rodziny kandydata,
ii. niepełnosprawność kandydata,
iii. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
iv. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
v. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
vi. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
vii. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
§8
1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są: oryginał świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
które rodzic kandydata składa wraz z kartą informacyjną, kompletem zdjęć (2 sztuki), kartą
zdrowia oraz ankietą rekrutacyjną w szkole wskazanej przez system elektroniczny
NABOKrakfin, najpóźniej do 28 lipca 2022 r. do godz.15.00
2. Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do
szkoły.
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania
kandydata na liście w kolejności alfabetycznej.
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..........................................................
........................................................
(pieczęć szkoły ponadpodstawowej)
(pieczęć szkoły podstawowej)
KARTA INFORMACYJNA
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
Informuję, ....................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
Urodzony(a
...........................................
w
...............................................................
(dzień-miesiąc-rok)
(miejscowość)
Imiona Rodziców……………… .....................................................................................................
Adres zamieszkania. .........................................................................................................................
(kod-miejscowość-ulica-nr-domu-nr mieszkania)
Gmina. ..............................................................
Został(a) przyjęty(a) na rok szkolny
liceum ogólnokształcące dla młodzieży
2022/2023 do klasy pierwszej
...................................................................................
(typ szkoły ponadpodstawowej)

w II Liceum Ogólnokształcącym
im. Adama Mickiewicza w Słupsku
Słupsk,
..........................................................
(miejscowość, data)

.........................................................................
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły
ponadpodstawowej)

Pouczenie:
1.
Potwierdzenie przyjęcia ucznia objętego obowiązkiem nauki do szkoły ponadpodstawowej służy kontroli
obowiązku nauki, o którym mowa w art. 36 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
2.
Dane osobowe ucznia (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania) oraz adres Urzędu
Gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia wypełnia wychowawca lub inny upoważniony
pracownik szkoły podstawowej.
3.
Uczeń składa „Kartę informacyjną” w jednym egzemplarzu, razem z oryginałem świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i oryginałem zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty w tej szkole, w której potwierdził
wolę podjęcia nauki.
4.
W terminie do 15 września 2021 r. szkoła ponadpodstawowa przekazuje potwierdzenie przyjęcia ucznia do
Urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, co stanowi wypełnienie przepisu art. 36 ust.
15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe).

Adres Urzędu Gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
ucznia:
Urząd* .....................................… w
ul. kod pocztowy, miejscowość (*)
Gminy, Miasta, Miasta i Gminy
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