
REGULAMIN PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO  
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. GENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ I HELENY MODRZEJEWSKIEJ W POZNANIU 

 

 

1. Do oddziału dwujęzycznego może kandydować absolwent gimnazjum. 

 
2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego jest przystąpienie 

do sprawdzianu kompetencji językowych i uzyskanie z niego pozytywnego wyniku - 
minimum 24 pkt. 

 

3. Kandydaci do oddziału dwujęzycznego składają w terminie 14-30.05.2018 (do godz. 
15.00) wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami  
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek można pobrać ze strony 
nabor.pcss.pl, zakładka szkoły ponadgimnazjalne. 

 

4. Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się w dniu 9.06.2018. Nie przewiduje 
się dodatkowego terminu sprawdzianu. 

 
5. Sprawdzian kompetencji językowych odbywa się w formie pisemnej w j.angielskim, 

trwa 90 minut i obejmuje: gramatykę, słownictwo oraz „use of English”. Kandydat 
może uzyskać ze sprawdzianu maksymalnie 80 pkt. 

 

 

6. Wyniki  sprawdzianu  kompetencji  językowych  zostaną  ogłoszone  14.06.2018.  
Ogłoszenie wyników odbywa się poprzez wywieszenie w siedzibie szkoły listy 
kandydatów wraz z uzyskaną punktacją za sprawdzian. 

 
7. W dniach 15-19.06.2018 (do godz. 15.00) istnieje możliwość dokonania zmiany 

wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół. 
 

8. Wniosek o przyjęcie do szkoły należy uzupełnić o świadectwo ukończenia gimnazjum  
oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego w dniach 22-25.06.2018r. 
(do godz. 15.00)  
Do dnia 19.07.2018r. następuje potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone wcześniej). 

 

9.  O przyjęciu do oddziału dwujęzycznego decyduje liczba punktów uzyskanych 
w dwóch etapach rekrutacji:  

I za sprawdzian kompetencji językowych w II LO 

II za świadectwo ukończenia gimnazjum i testy gimnazjalne 
 

 

 

 



Sposób przeliczania punktów określa: 
 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
na lata szkolne 2017/2018 – 2019/20 do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 
4-letniego technikum i branżowej szkoły 1 stopnia dla kandydatów będących 
absolwentami dotychczasowego gimnazjum; 

 

 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 
2018/2019.



Punktowane są następujące przedmioty: język polski, język obcy, matematyka, 
historia.

 

10. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do 
szkoły w pierwszej kolejności. Warunek uzyskania pozytywnego wyniki sprawdzianu 
kompetencji językowych nie dotyczy laureatów lub finalistów ogólnopolskiej 
olimpiady przedmiotowej oraz laureatów konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie 
drugim językiem nauczania.  
W oddziale dwujęzycznym pierwszym językiem nauczania jest język polski a drugim – 
język angielski. 
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej innej niż z języka 
angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim innego niż z języka angielskiego, którzy nie uzyskali minimum 
punktowego ze sprawdzianu kompetencji językowych, nie zostają przyjęci do 
oddziału dwujęzycznego 

 
11. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora szkoły, która:  

 11 lipca 2018 ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych 

 i niezakwalifikowanych do klasy 1A - oddziału dwujęzycznego.  

 do 20  lipca 2018 podaje  do wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych 

i nieprzyjętych do klasy 1A - oddziału dwujęzycznego. 

 

12. Kandydat i jego rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się 
z regulaminem przyjęć przed przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego. 
Każdy zainteresowany może otrzymać regulamin w siedzibie szkoły lub pobrać go ze 
strony internetowej: www.2lo.poznan.pl zakładka Rekrutacja do oddziału 
dwujęzycznego 

 

 

13. Kandydat i jego rodzice/opiekunowie mają możliwość uzyskania od szkolnej komisji 
rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły oraz odwołania się od 
rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej w terminach ustalonych przez Wielkopolskiego  
Kuratora Oświaty. 

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

