
Regulamin rekrutacji uczniów 

do II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu 

na rok szkolny 2018/2019 

 

I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na 

lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 

absolwentami dotychczasowego gimnazjum.(art. 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59, 949, 2203) oraz art. 149, 

155, 165 i 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949,2203). 

2. Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 12/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.  

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, 

postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 

2017/2018 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół 

ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr I szkół 

policealnych oraz szkół dla dorosłych w województwie łódzkim.  



II. Charakterystyka klas I 

1. Ia - klasa filologiczna – przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język 

polski, język angielski; trzeci przedmiot do wyboru biologia, historii lub wos; 

2. Ib – klasa humanistyczna – przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:  

j. polski, historia; trzeci przedmiot do wyboru: biologia, geografia lub wos; 

3. Ic – klasa prawniczo - dziennikarstwa – przedmioty z rozszerzonym programem 

nauczania: język polski, wiedza o społeczeństwie; trzeci przedmiot do wyboru: 

geografia, historia lub biologia; 

4. Id – klasa biologiczno – chemiczna – przedmioty z rozszerzonym programem 

nauczania: biologia, chemia; 

5. Ie – klasa językowo – ekologiczna – przedmioty z rozszerzonym programem 

nauczania matematyka, język angielski; trzeci przedmiot do wyboru biologia, 

geografia lub chemia; 

6. If – klasa politechniczna – przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: 

matematyka, fizyka lub chemia; trzeci przedmiot do wyboru: informatyka lub 

geografia. 

 

III. Wymagane dokumenty 

1. Wniosek wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji, potwierdzony podpisem 

kandydata i rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach 

egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki gimnazjum (poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył).  

3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki 

gimnazjum. 

4. Oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w II LO wraz z deklaracją wyboru 

języków obcych (druk szkolny). 

5. Podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia – 3 szt. (przy składaniu oryginału 

świadectwa).  

6. Karta zdrowia (przy składaniu oryginału świadectwa). 

7. Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

publiczną poradnię specjalistyczną określoną w rozdz. V pkt 4 Regulaminu Rekrutacji 

do II LO.  



8. Dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień opisanych w rozdz. V pkt 5, pkt 

7.  

 

IV. Uwagi dotyczące rekrutacji 

 

1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

rekrutacji.  

2. Kandydaci do oddziału klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego 

wyboru wniosek o przyjęcie, wydrukowany z systemu wraz z dokumentami opisanymi 

w ustawie. 

3. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców. 

4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

rekrutacji:  

a. Kandydat składając wniosek, określa kolejność wybranych szkół w porządku od 

najbardziej do najmniej preferowanych oraz wskazuje wybrane oddziały w szkole,  

b. Każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego ze wskazanych 

oddziałów lub nie zostaje przydzielony do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze 

wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających 

mu przyjęcie,  

c. Jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej 

liczby oddziałów, zostaje on przydzielony do tego oddziału, który znajduje się 

najwyżej na liście jego preferencji,  

d. Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie 

umieszczony na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów o niższych 

preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów, 

e. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły, składając dokumenty, posługuje 

się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki gimnazjum, 

(poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszcza). Kandydat 

może złożyć jedną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia  

o szczegółowych wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru.  

5. Kandydat umieszczony na liście kandydatów zakwalifikowanych do II LO 

składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole oraz składa 

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia  



o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki  

w gimnazjum. 

6. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi w terminie ustalonym 

przez Kuratora Oświaty określonym w rozdziale VI Regulaminu Rekrutacji 

7.  Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do II LO jest 

dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.  

8. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje Komisję 

Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego.  

9. Komisja Rekrutacyjna:  

 ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego,  

 weryfikuje spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  

 podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych, o których mowa w art. 20zc ust. 1 ustawy o 

systemie oświaty, 

  ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, o których mowa w art. 20zc ust. 3 ustawy o 

systemie oświaty,  

 rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i 

nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach,  

  komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane 

dokumenty,  

 sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego. 

 

 



V Kryteria rekrutacji  

 

1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się kandydat posiadający 

świadectwo ukończenia gimnazjum.  

2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskane przez niego miejsce 

na listach kandydatów zakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.  

3. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria:  

1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki gimnazjum,  

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i 

matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora, 

brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły,  

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,  

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego 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 szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy wymienionej w rozdz. I pkt 1 Regulaminu 

Rekrutacji. Kryteria, o których mowa, mają jednakową wartość.  

6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy wymienionej w 

rozdz. I pkt 1 Regulaminu Rekrutacji, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.  

7. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje 

dyrektor szkoły.  

8. Rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odbioru dokumentów 

powinna być złożona na piśmie.  

9. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym mogą otrzymać - maksymalnie 200 punktów.  



A. 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych (wybranych dla danego oddziału) oraz za inne osiągnięcia wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum.  

 

1. Za oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum wyrażone w stopniu: 

1) celującym – przyznaje się 18 punktów,  

2) bardzo dobrym – przyznaje się 17 punktów,  

3) dobrym – przyznaje się 14 punktów,  

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,  

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

 

Oceny z przedmiotów wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę 

przy ustalaniu punktacji w poszczególnych klasach: 

klasa Ia  -  j. polski, matematyka, język angielski,  geografia; 

klasa Ib – j. polski, matematyka, historia, język obcy;  

klasa Ic – j. polski , matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie; 

klasa Id – j. polski, matematyka, biologia, chemii;  

klasa Ie – j. polski, matematyka, język angielski, geografia; 

klasa If – j. polski, matematyka, język obcy informatyka. 

 

2. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum:  

1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;  

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów; 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów;  

2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:  

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów;  



b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty;  

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;  

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów; 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów;  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów;  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów;  

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 

4) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów; 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów; 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów; 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów; 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

5) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,  



c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.  

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 

wynosi 18 punktów.  

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 

przyznaje się 3 punkty.  

4. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów.  

 

B. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w 

ostatnim roku nauki gimnazjum. 

Wynik przedstawiony w procentach dla zadań z zakresu: 

- języka polskiego,  

- historii i wiedzy o społeczeństwie,  

- matematyki,  

- przedmiotów przyrodniczych,  

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

mnoży sie przez 0,2 

 

VI  Szczegółowy kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 

 

Rekrutacja zasadnicza 

 

1. Od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 20 czerwca 2018 r. godz. 12:00  składanie wniosków w 

sekretariacie II LO o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. (W przypadku prowadzenia naboru 

elektronicznego wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru). 

 

2. Od dnia 22 czerwca 2018 r. do dnia 26 czerwca 2018 r. godz. 12:00 – uzupełnienie 

wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum 

oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  

 



3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 

1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty 

potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

procesie naboru do dnia 27 czerwca 2018 r.  

4. 12 lipca 2018 r. do godz. 12:00  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję  

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakawlifikowanych w postepowaniu 

rekrutacyjnym  w dniu 12 lipca 2018 r. do godz.12.00. 

5. Od 12 lipca 2018 r.  godz. 12:00 – do 19 lipca 2018 r. godz. 12:00 potwierdzenie przez 

rodzica kandydata woli przyjęcia do II LO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

6. 20 lipca 2017 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

Rekrutacja uzupełniająca 

 

1. Od 20 lipca 2018 r. godz. 12:00 do 23 lipca  2018 r. godz. 12:00  składanie wniosków w 

sekretariacie II LO o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.  

 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 

1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty 

potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

procesie naboru do dnia 27 lipca 2018 r.  

 

3. 14 sierpnia 2018 r. godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję  

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  

  

4. Od dnia 14 sierpnia 2018 r. godz. 12:00  do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00 

potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do II LO w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego.  

 

5. 21 sierpnia 2087 r. godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 



VII Uwagi końcowe 

 

1. Tryb odwoławczy opisany został w artykule 20zc ustawy o systemie oświaty. We 

wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje 

Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza dyrektor szkoły.  

2. W myśl Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133/1997 poz. 883 ze 

zmianami z dnia 25.08.2001) kandydat i jego prawni opiekunowie muszą wyrazić 

zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez II Liceum 

Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu.  

3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do 

końca okresu uczęszczania do IILO.  

4. Dane kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 

są przechowywane w II LO przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora 

szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało 

zakończone prawomocnym wyrokiem. 


