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REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW 

do klas pierwszych 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej 

w Poznaniu 

na rok szkolny 2014/2015 

 

§ 1 

1. Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół  ponadgimnazjalnych określa Zarządzenie nr  110.1.7.2014 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 wraz z załącznikami. 

 

 

§ 2 

1. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 

przeprowadzony zostanie nabór w systemie elektronicznym PCSS do następujących klas pierwszych : 

Klasa Nazwa Język obcy 
Przedmioty rozszerzone 
przedmioty dodatkowe 

Przedmioty 
punktowane 

1A  MEDIALNA j. angielski 
j. hiszpański 

j. polski,  
historia,  

j. angielski 

 
media i sztuka 

retoryka i stylistyka praktyczna 
prawo 

 

j. obcy,  
historia 

1B POLITECHNICZNA 
j. angielski 
j. niemiecki 

matematyka,  
informatyka 

fizyka lub geografia 
do wyboru po pierwszej klasie 

English for Business 
fizyka doświadczalna 

geografia ekonomiczna 

geografia 
fizyka 

1C MEDYCZNA 1 
j. niemiecki 
j. angielski 

biologia,  
chemia,  

j. niemiecki 
 

chemia doświadczalna 
biologia doświadczalna 

biologia 
chemia 
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Klasa Nazwa Język obcy 
Przedmioty rozszerzone 
przedmioty dodatkowe 

Przedmioty 
punktowane 

1D MEDYCZNA 2 
j. angielski 
j. niemiecki 

biologia,  
chemia  

fizyka w medycynie 
chemia doświadczalna 
biologia doświadczalna 

biologia 
chemia 

1E PRAWNICZA j. francuski 
j. angielski 

j. polski,  
j. francuski 

historia lub wiedza o społeczeństwie 
do wyboru po pierwszej klasie  

 
dzieje ustrojów politycznych 

prawo europejskie 
retoryka i stylistyka praktyczna 

historia 
wiedza 

o społeczeństwie 

1F PRE IB 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. francuski 

j. hiszpański 

Klasa przygotowawcza  
do programu  

Matury Międzynarodowej 

wg regulaminu 
naboru do klasy 

PRE-IB 

Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w naszej szkole w podaniu wskazuje, kolejno, 

interesujące go oddziały. 

  § 3 

1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty: 

 wniosek 

 kartę pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym 

 oryginały lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, o których mowa w pkt. 6, 7, 8 
tabeli w §6 

od 19 maja do 3 czerwca 2014 w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. 

2. Do 24 czerwca 2014 roku do godz. 15.00 kandydat może dokonać ewentualnych zmian w decyzji o wyborze 

szkoły i składa (przenosi) dokumenty do ostatecznie wybranych szkół. 

3. Kartę pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat składa w szkole pierwszego wyboru do 24 czerwca 

do godziny 15.00 i tym samym rezygnuje z kolejnych wyborów oraz wpisuje przy nazwach pominiętych szkół  

„nie wybieram”. 

4. Do 1 lipca do godz. 15.00 kandydat dostarcza poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa 

ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

5. Dnia 3 lipca (czwartek) do godz. 13.00 szkoła ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów 

niezakwalifikowanych do szkoły. 

6. Do 7 lipca (poniedziałek) do godz. 13.00 kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w II Liceum 

Ogólnokształcącym im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej poprzez dostarczenie oryginałów 

świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz 3 fotografii i karty 

zdrowia. Nieprzedłożenie w terminie oryginałów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole. 

7. Dnia 8 lipca (wtorek) do godz. 13.00 zostanie ogłoszona ostateczna lista uczniów przyjętych do szkoły. 

http://www.2lo.poznan.pl/static/origins/i/v/IvJZX8ZfNgGSovs.pdf
http://www.2lo.poznan.pl/static/origins/i/v/IvJZX8ZfNgGSovs.pdf
http://www.2lo.poznan.pl/static/origins/i/v/IvJZX8ZfNgGSovs.pdf
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 § 4  

1. W przypadku niepełnego naboru odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.  Do 11 lipca (czwartek) do godz. 13.00 

przyjmowane będą dokumenty (poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia 

gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego). Wyniki rekrutacji uzupełniającej będą 

podane 11 lipca (czwartek) do godz. 14.00. Do 15 lipca (poniedziałek) godz. 14.00 kandydat do szkoły składa 

oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia 

gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły do godziny 15.00 ogłasza listę 

przyjętych do oddziałów w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej. 

§ 5 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej 

i Heleny Modrzejewskiej: 

 wniosek, który można wypełnić i wydrukować korzystając ze strony 

www.nabor.poznan.pcss.pl/szkolaponadgimnazjalna/nabor 

 karta pomocnicza w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 

 3 fotografie (podpisane: imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres) - dostarczone w momencie 

potwierdzenia woli podjęcia nauki - do 8 lipca, 

 karta zdrowia - dostarczona w momencie potwierdzenia woli podjęcia nauki, 

 świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego, 

 posiadane aktualne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej (oryginały lub uwierzytelnione kopie 

należy złożyć  w szkole do 7 lipca), 

Wszystkie dokumenty należy składać w foliowych obwolutach.  

 

§ 6 

1. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć  kandydatów odnotowanych 

na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjęty na terenie województwa wielkopolskiego: 

Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja Łącznie 

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

pkpktpunktów 
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2. liczbowo określona ocena z matematyki x 2  max 12 pkt 

3. liczbowo określona ocena z z pierwszego przedmiotu obowiązkowego 

wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną     x 2  
max 12 pkt 

4. liczbowo określona ocena z z drugiego przedmiotu obowiązkowego 

wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną      x 2  
max 12 pkt 

5. świadectwo z wyróżnieniem 8 punktów 

http://www.nabor.poznan.pcss.pl/szkolaponadgimnazjalna/nabor
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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)   8 pkt 

- na szczeblu wojewódzkim  (miejsca 1-4) 6 pkt 

- na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3)   3 pkt 

b) artystyczne: 
- na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3)   8 pkt 

- na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3)   6 pkt 

- na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3)   3 pkt 

c) konkursy wiedzy: 
- organizowane na szczeblu ogólnopolskim   

      (tytuł laureata, miejsca 1-3)   8 pkt 

- organizowane na szczeblu wojewódzkim   

      (tytuł laureata, miejsca 1-3)   6 pkt 

- na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3)  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 
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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 

 

2. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej 

przyjmowani są:  

a) laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 

b) laureat olimpiad dla gimnazjalistów: 

 Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, 

 Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, 

 Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów, 

c) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionym w pkt. 6 tabeli. 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej 

wymienione osiągnięcia.  

3. Lista konkursów uwzględnianych w procesie rekrutacji na rok szkolny 2014/2015, (obejmuje cykl kształcenia 

2010/2011 - 2012/2013).  (załącznik1, załącznik2) 

§ 7 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna gromadzi dokumenty w sposób umożliwiający ustalenie ilu kandydatów 

wybrało daną szkołę jako pierwszą, drugą, trzecią. 

§ 8 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji, uwzględniając zasadę umieszczania 

kandydatów na liście zgodnie z uzyskaną punktacją. 

 Wszystkie spory wynikłe w trakcie: 

a) przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego - rozpatruje dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Poznaniu. Termin zgłoszenia odwołań upływa po sześciu dniach od ogłoszenia wyników egzaminu, 

b) przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Zamoyskiej 

i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu rozstrzyga dyrektor szkoły. Termin zgłoszeń odwołań upływa po trzech 

dniach od ogłoszenia wyników przyjęć. 

 

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej 

w Poznaniu 


