
REGULAMIN  PRZYJĘĆ  DO  KLASY  PRZYGOTOWAWCZEJ (KLASY PRE-IB) 

DO  PROGRAMU  MIĘDZYNARODOWEJ  MATURY  (INTERNATIONAL  BACCALAUREATE) 

II  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. Generałowej Zamoyskiej  i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 

 

1.  Do klasy przygotowawczej może jednokrotnie kandydować uczeń III klasy polskiego gimnazjum   

lub  odpowiadającej  jej  klasy  szkoły IB za  granicą. 

2.  Kandydaci do klasy pre-IB objęci są dodatkowo specjalnym postępowaniem kwalifikacyjnym (egzaminy 

wstępne). 

3. Kandydaci do klasy pre-IB składają w terminie 5-16.05.2014r. podanie o przystąpienie do egzaminu 

wstępnego. Druk podania dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.2lo.poznan.pl oraz  

w sekretariacie IB szkoły. 

4. Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniach 24-25.05.2014r. 

5. Egzaminy wstępne są płatne. Opłata wynosi 100,00 zł i nie podlega zwrotowi.  

Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej.  

6. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje : 

  - egzaminy pisemne  - język angielski (test)  max 70pkt. x 2, 

     - matematyka   max 50pkt. x 2, 

     - język polski   max 50pkt. x 2, 

  - egzamin ustny  - język angielski   max 30pkt. x 2. 

7. Egzaminatorzy przygotowują zestawy zadań i opracowują kryteria, według których oceniają wypowiedzi 

pisemne, ustne oraz test z języka angielskiego. Egzaminatorzy wysoko oceniają umiejętność zastosowania 

wiedzy zdobytej w szkole i poza nią; umiejętność dyskutowania, wnioskowania, bronienia własnego zdania   

i przekonywania do swojego punktu widzenia. 

8. Wyniki egzaminów wstępnych zostaną ogłoszone 29.05.2014r. Ogłoszenie wyników odbywa się 

poprzez: 

- wywieszenie w siedzibie szkoły listy kandydatów wraz z uzyskaną punktacją za egzaminy wstępne  

- umieszczenie na stronie internetowej szkoły kodowanej listy, tzn. obok punktów za egzaminy w miejscu 

imienia i nazwiska kandydata wpisane będą kody kandydata z poszczególnych egzaminów. 

9. Niezależnie od złożonego podania o przystąpienie do egzaminu wstępnego do klasy pre-IB, wszyscy 

kandydaci do tej klasy składają w siedzibie szkoły : 

a) w dniach 19.05.-3.06.2014r.: 

- wniosek (z elektronicznego systemu naboru),  

- kartę pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym,  

- pisemną zgodę rodziców na naukę w programie IB,  

- dwie podpisane fotografie, 

http://www.2lo.poznan.pl/


- oryginały lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, o których mowa  

w pkt. 6, 7, 8 poniższej tabeli. 

W przypadku zmiany decyzji o wyborze szkoły/klasy kandydaci mogą składać/przenosić dokumenty do dnia 

24.06.2014r. 

b) do dnia 1.07.2014r. poświadczone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia  

o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

c) do dnia 7.07.2014r. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego. 

10. O przyjęciu do klasy pre-IB decyduje liczba punktów uzyskanych w dwóch etapach rekrutacji: 

I podczas postępowania kwalifikacyjnego w II LO : max 400 punktów 

II za świadectwo ukończenia gimnazjum i testy gimnazjalne (sposób przeliczania punktów określa 

Wielkopolski Kurator Oświaty) : max 200 punktów 

Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja Łącznie 

1. liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2 max 12 pkt 
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2. liczbowo określona ocena z matematyki x 2  max 12 pkt 

3. liczbowo określona ocena z języka angielskiego x 2  max 12 pkt 

4. liczbowo określona ocena z chemii x 2 max 12 pkt 

5. świadectwo z wyróżnieniem 8 punktów 

6. 
 

a) konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty oraz innych kuratorów oświaty (tytuł finalisty): 

 języka polskiego, 

 języka niemieckiego, 

 języka rosyjskiego, 

 języka francuskiego, 

 języka angielskiego, 

 geografii, 

 chemii, 

 fizyki, 

 historii, 

 matematyki, 

 biologii, 

 wiedzy o społeczeństwie pn. Konkurs wiedzy obywatelskiej 

i ekonomicznej; 

 
b) olimpiady dla gimnazjalistów (tytuł finalisty): 

 Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, 

 Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, 

 Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów, 

 

- do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa różne przedmioty: 2 x 12 
punktów. 
 

max 24 pkt 



7. sposób punktowania innych osiągnięć kandydata:  

a) sportowe: 
- na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1-8) 
- na szczeblu wojewódzkim  (miejsca 1-4) 
- na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3) 

b) artystyczne: 
- na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) 
- na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) 
- na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) 

c) konkursy wiedzy: 
- organizowane na szczeblu ogólnopolskim  (tytuł 
laureata, miejsca 1-3) 
- organizowane na szczeblu wojewódzkim  (tytuł 
laureata, miejsca 1-3)                         
- na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3)                                                   

 
8 pkt.  
6 pkt.  
3 pkt.    
 
8 pkt. 
6 pkt. 
3 pkt. 
 
8 pkt. 
 
6 pkt. 
 
3 pkt.                                       

max 16 pkt 

Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, 
że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w 
danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko raz. 

 

8. aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, 
zwłaszcza w formie wolontariatu 

4 pkt 

9. 
 

 

egzamin gimnazjalny: 
a) „część humanistyczna” 
- język polski (max 100%=20 pkt) 
- historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt) 
b) „część matematyczno-przyrodnicza” 
- matematyka (max 100%=20 pkt) 
- przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt) 
c) „część z języka obcego nowożytnego  
– poziom podstawowy” (max 100%=20 pkt) 

 
max 40 pkt 

 
 

max 40 pkt 
 
 

max 20 pkt 
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MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW  
MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 

200 pkt 

 

11. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureat olimpiad dla gimnazjalistów 

(Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, Olimpiada 

Informatyczna dla Gimnazjalistów) oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

wymienionym w pkt. 6 tabeli, otrzymuje maksymalną ilość punktów za świadectwo gimnazjalne. Warunkiem 

przyznania punktów jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających 

wyżej wymienione osiągnięcia.  

12. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły. Szkolna komisja rekrutacyjna : 

a) gromadzi dokumenty w sposób umożliwiający ustalenie, ilu kandydatów wybrało szkołę jako pierwszą, 

drugą lub trzecią, 

b) 3.07.2014r. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do klasy pre-IB i niezakwalifikowanych  

(po dostarczeniu przez kandydatów kopii świadectw ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczeń o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego), 



c) 8.07.2014r. podaje do wiadomości listy kandydatów przyjętych do klasy pre-IB i nieprzyjętych (zgodnie  

z kolejnością uzyskanych punktów ; po potwierdzeniu przez zakwalifikowanych kandydatów woli podjęcia 

nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego). 

13. Kandydat i jego rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem przyjęć przed 

przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego. Każdy zainteresowany może otrzymać regulamin  

w sekretariacie szkoły; ponadto jest on umieszczony na stronie internetowej szkoły oraz do wglądu  

w gablocie szkolnej. 

14. Kandydat i jego rodzice/opiekunowie mają możliwość: 

- uzyskania od szkolnej komisji rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły, 

- odwołania się od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej w terminach ustalonych przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty. 

 


