
 1 

REGULAMIN REKRUTACJI 
 

 

DLA KANDYDATÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SANDOMIERZU  

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  

(Dz. U z 2019 r., poz. 1148 ze zm. – rozdział 6). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz.493 z późn. zm.) 

3. Zarządzenie nr 5/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

 i postępowania uzupełniającego na rok 2022/2023 

PROPONOWANE PROFILE: 

A – inżynieryjno – ekonomiczny  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

matematyka, fizyka oraz do wyboru j. angielski lub informatyka) 

B – przyrodniczo – medyczny  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

biologia, chemia oraz do wyboru j. angielski lub matematyka)   

C – humanistyczno – prawny  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  

j. polski, historia , wiedza o społeczeństwie) 

D – planistyczno – menedżerski  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

matematyka, geografia oraz do wyboru j. angielski lub informatyka) 
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I.  Terminarz rekrutacji: 

 

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do II LO wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

przez kandydatów kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   

Od 16.05. 2022 r.  

do 20.06. 2022 r.  

do godz. 15.00 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

i o zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty 

Od 24.06.2022 r. 

do 13.07.2022 r. do godz. 

15.00 

3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły 

i dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez kandydata kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Do 15.07. 2022 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

 21.07. 2022 r. 

 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

podjęcia nauki w II LO poprzez dostarczenie 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły  

i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie 

do szkoły. 

Od 22.07.2022 r.  

do 29.07.2022 r.  

 

6. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych  do II LO. 

 01.08. 2022 r.  

do godz. 14.00 
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II. Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji: 

Za wyniki z egzaminu ósmoklasisty  z:  

- języka polskiego 

- matematyki                                                                                   X % razy 0,35 

- języka obcego nowożytnego                                                        X % razy 0,3 

Za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

- celujący – 18 pkt 

- bardzo dobry – 17 pkt 

- dobry – 14 pkt  

- dostateczny – 8 pkt 

- dopuszczający – 2 pkt 

Za przedmioty punktowane do poszczególnych profili: 

klasa A – j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, fizyka lub informatyka 

klasa B – j. polski, matematyka, biologia, chemia lub j. obcy nowożytny  

klasa C – j. polski, matematyka, historia, wos lub  j. obcy nowożytny 

klasa D – j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, geografia lub informatyka  

Pod uwagę brane są przedmioty z wyższą oceną na świadectwie (z wyjątkiem j. polskiego i matematyki) 

Świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt 

Wolontariat (aktywność społeczna) – 3 pkt  

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty: 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt 

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplin. – 7 pkt   

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplin. – 5 pkt 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt 
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Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej,  

w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

- międzynarodowym – 4 pkt 

- krajowym – 3 pkt 

- wojewódzkim – 2 pkt 

- powiatowym – 1 pkt 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego 

samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje 

się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia w tych zawodach, z tym że liczba 

punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi maksymalnie 18 pkt. 

Aby za osiągnięcia kandydat otrzymał punkty muszą one  figurować na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej.  

Próg punktowy przyjęcia do II LO wynosi 100 pkt. 

III. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim będą przyjmowani do 

szkoły w pierwszej kolejności.  

IV. W przypadku równorzędnej liczby uzyskanych punktów w kolejnym etapie postępowania 

rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

 problemy zdrowotne kandydata, ograniczające możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia,  potwierdzone opinią PPP, w tym 

poradni specjalistycznej, 

 wielodzietność rodziny kandydata, 

 niepełnosprawność kandydata, 

 niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

                                                                                             mgr  Barbara Majewska 

Sandomierz, dnia 21.02.2022 r.                                                                  Dyrektor szkoły 


