Zasady rekrutacji kandydatów do czteroletniego II Liceum Ogólnokształcącego
im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy na rok szkolny 2020/2021
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe

Zarządzenie Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021
Załącznik nr 1
Zarządzenie Nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany
zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021
Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wykazu zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz
miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 29 KWIETNIA 2020 R.
ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ W OKRESIE
CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W
ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Rekrutacja do II LO w Oleśnicy
jest prowadzona drogą elektroniczną:
https://dolnoslaskie.edu.com.pl/
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Oferta edukacyjna
Klasa

Przedmioty
rozszerzone

Języki obce

1a humanistycznopsychologiczna

Język polski
Biologia

I. Język angielski
II. Język niemiecki lub
język hiszpański

1b językowa

Język polski
Język angielski

I. Język angielski
II. Język niemiecki lub
język hiszpański

1c medyczna

Biologia
Chemia

I. Język angielski
II. Język niemiecki lub
język hiszpański

1d politechniczna

Matematyka
Fizyka

I. Język angielski
II. Język niemiecki lub
język hiszpański

Przedmioty na
świadectwie
uwzględniane przy
rekrutacji
Język polski
Język obcy
Matematyka
Biologia
Język polski
Język obcy
Matematyka
Historia
Język polski
Język obcy
Matematyka
Biologia
Język polski
Język obcy
Matematyka
Fizyka

Język obcy wybrany na egzaminie ósmoklasisty

§1. Rekrutacja uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w
Oleśnicy odbywać się będzie na podstawie poniżej wymienionych kryteriów.
1.Liczby punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z
języka polskiego i matematyki oraz dwóch przedmiotów wskazanych przez Dyrektora II LO,
które były realizowane jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w szczególności:
Klasa 1a
Klasa 1b
Klasa 1c
Klasa 1d

Biologia i język obcy
Historia i język obcy
Biologia i język obcy
Fizyka i język obcy

2.Liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o
szczegółowych wynikach egzaminu.
3.Liczby punktów uzyskanych za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
4. Liczby punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.
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§2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej II LO w Oleśnicy może otrzymać w
postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów. Suma punktów rekrutacyjnych
kandydata w maksymalnej punktacji obliczana jest z uwzględnieniem niżej przedstawionych
zasad.
1. 100 pkt rekrutacyjnych stanowią punkty pochodzące z wyników egzaminu ósmoklasisty liczba punktów rekrutacyjnych pochodzących z wyników egzaminu ósmoklasisty jest równa
sumie punktów uzyskanych za każdy wynik procentowy z zakresu: j. polskiego (wynik
przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35), matematyki (wynik przedstawiony w
procentach pomnożony przez 0,35), języka obcego nowożytnego (wynik przedstawiony w
procentach pomnożonego przez 0.30).
2. 72 pkt rekrutacyjne stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Punkty nalicza się z czterech przedmiotów: języka polskiego i matematyki oraz z dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora II LO w Oleśnicy jako brane
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 dla danego, nowo
tworzonego oddziału.
Za oceny z 4 punktowanych przedmiotów na świadectwie punkty nalicza się według zasady:

ocena celujący -18 pkt;
ocena bardzo dobry-17 pkt;
ocena dobry-14 pkt;
ocena dostateczny-8 pkt;
ocena dopuszczający-2 pkt.

3. 28 pkt rekrutacyjnych stanowią punkty za osiągnięcia ucznia:
1) 7 pkt za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
2) maksymalnie 18 pkt za inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej:
- 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
ponadwojewódzkim –Zarządzenie nr14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26
lutego 2020 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które
mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia
miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020 w województwie
dolnośląskim,
3) maksymalnie 3 pkt za inne znaczące i udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu:
np. PCK, harcerstwo, pełnienie funkcji w agendach szkoły (Samorząd Szkolny, Gazetka
Szkolna, Szkolna Strona Internetowa, itp.); 1 i więcej osiągnięć – 3 punkty.
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§3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w
sparwie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.
Nr 13, poz.125 z późn.zm.). są przyjmowani w pierwszej kolejności do wybranej klasy
pierwszej II LO w Oleśnicy , jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
§4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego przy przyjmowaniu do II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi,
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej.
§5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria powyższe mają jednakową wartość.
§6.Dokumenty potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
1) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i
ponadwojewódzkim, wymienionych w art 4. niniejszych zasad rekrutacji,
2) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną
poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami
zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia) ,
3) dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20c ust. 2 ustawy o systemie
oświaty:
a. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata ( oryginał),
b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne
orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów ( oryginał lub kopia),
c. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
(oryginał lub kopia) oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem ( oryginał),
d. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (oryginał lub kopia),
e. dokumenty, o których mowa w podpunktach 2) i 3) lit.b-d mogą być składane w postaci
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
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f. składający oświadczenie, o którym mowa w podpunkcie 3) lit. b-d) są składane w
oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie
z art.76a§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;
mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań.
§7. Harmonogram rekrutacji:
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej
kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

od 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r.

od 26.06.2020 r. do 10.07.2020 r.
od 31.07.2020 r. do 04.08.2020 r.
12.08.2020 r.
od 13.08.2020 r.
do 18.08.2020 r.

19.08.2020 r.
19.08.2020 r.

§8. Procedura odwoławcza
1. W terminie do 22 sierpnia 2020 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do
szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z
wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę
punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w
postępowaniu rekrutacyjnym
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
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4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
3 dni od dnia otrzymania odwołania. Rodzicowi przysługuje prawo do złożenia skargi do sądu
administracyjnego w odniesieniu do decyzji dyrektora szkoły rozpatrującego odwołanie.
§9. Szkolny punkt informacyjny.
Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks.
Jana Twardowskiego w Oleśnicy udziela kandydatom szkolny punkt informacyjny,
codziennie od godz. 8.00 do godz. 15.00 ( sekretariat), a w czwartki od godz. 13.00 do 17.00
(pedagog szkoły). Punkt udziela informacji telefonicznie pod numerem 71-314-22-22 lub
drogą e-mail: iiloolesnica@pro.onet.pl
Uruchomiliśmy
także
specjalny
rekrutacjalo2olesnica@gmail.com

adres

mailowy

na

potrzeby

rekrutacji:

Punkt udziela wszelkich informacji dotyczących procedury rekrutacji, wymagań formalnych
stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego, oferty edukacyjnej oraz
innych informacji związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły.
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