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Warunki rekrutacji  uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego  
im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie 

w roku szkolnym 2012/2013 
Podstawa prawna 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 

publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U.  Nr 26, poz. 232 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 31, poz. 208) 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

3. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr  ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r w  sprawie terminów składania dokumentów  
i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, szkół policealnych oraz 
sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieŜowych szkół ponadgimnazjalnych na 
podbudowie gimnazjum w województwie śląskim na rok szkolny 2012 / 2013 

 
I.   KRYTERIA REKRUTACJI DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BĘD ZINIE .  
1. W roku szkolnym 2012/2013 planowane są cztery oddziały (klasy) pierwsze: 
 

KLASA 
 

Sekcje Inne zajęcia 

dodatkowe 

Przedmioty 

rozszerzone 

do wyboru 

Przedmioty 

punktowane 

podczas rekrutacji: 

 

Sekcja politechniczna grafika komputerowa 
projektowanie stron www 
wykłady z zastosowań 
matematyki i fizyki 

KLASA 

EUKLIDESA Sekcja ekonomiczna planowanie inwestycji 
analiza SWOT 
statystyka stosowana 

• język polski, 
• język obcy, 
• matematyka, 
• informatyka lub fizyka 

Sekcja medyczno-
psychologiczna 

ratownictwo 
przedmedyczne 
psychologia ogólna             
i społeczna 
trening kompetencji 
komunikacyjnych                
i radzenia sobie ze stresem  
komunikacja medialna 

KLASA 

HIPOKRATESA 

Sekcja turystyczna ratownictwo 
przedmedyczne 
edukacja dla 
zrównowaŜonego rozwoju 
turystyka i rekreacja 

• język polski, 
• język obcy, 
• geografia lub biologia, 
• zajęcia artystyczne  

Sekcja teatrologiczna zajęcia teatralne 
historia i teoria teatru 
emisja głosu 

KLASA 

PLATONA 
Sekcja dziennikarsko-

medialna 
warsztaty dziennikarskie 
warsztaty filmowe 
socjologia reklamy 
komunikacja  medialna 

• język polski, 
• język obcy, 
• historia lub WOS, 
• zajęcia artystyczne. 

Sekcja prawna historia prawa i ustrojów 
politycznych 
symulacja procesów 
sądowych 
debaty  

KLASA 

ARYSTOTELESA Sekcja politologiczno-
językowa 

socjologia 
język angielski z 
elementami  prawa i wos 

 

 

 

 

Język polski 

Język angielski 

Język niemiecki 

Matematyka 

Fizyka 

Chemia 

Biologia 

Geografia 

Historia 

Wos 

Filozofia 

 

• język polski, 
• język obcy, 
• historia lub WOS, 
• zajęcia artystyczne. 

 
 
2. Limit miejsc wynosi 128. 
3. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do szkoły odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji 

elektronicznej. 
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4. Kandydaci spoza terenu powiatu będzińskiego (których gimnazja nie uczestniczą w procesie rekrutacji 
elektronicznej) mogą rejestrować się w systemie rekrutacji elektronicznej za pośrednictwem II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie. 

5. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia: 
 
 
 
 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

dopuszczający – 0 punkty 
dostateczny – 9 punktów 
dobry – 13 punktów 
bardzo dobry – 16 punktów 

Język polski 

celujący – 19 punktów 

19 punktów 

Pierwsze wybrane zajęcia 
edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 

19 punktów 

Drugie wybrane zajęcia 
edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 

19 punktów 

Trzecie wybrane zajęcia 
edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 

19punktów 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróŜnieniem 5 punktów 
Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie 
przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty: 
- za jeden tytuł – 10 punktów 
- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 

12 punktów 
 

Szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub 
zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym 
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. (5 punktów 
maksymalnie) 
 

5 punktów  
 

I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt 

II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt 

III miejsce lub wyróŜnienie- 3 pkt 

Stałe zaangaŜowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 2 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez  Dyrektora 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

przydziela się punkty za oceny 
końcowe z przedmiotów objętych 
wymaganiami rekrutacyjnymi do 

danej klasy i mnoŜy się 
przez dwa 

Egzamin gimnazjalny  100 punktów 
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: 

• język polski – 0,2 punktu za kaŜdy uzyskany procent, 
• historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za kaŜdy 

uzyskany procent, 
• matematyka – 0,2 punktu za kaŜdy uzyskany procent, 
• przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za kaŜdy uzyskany 

procent, 
• język obcy nowoŜytny – 0,2 punktu 

za kaŜdy uzyskany procent.* 
*Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu 

gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowoŜytnego na poziomie 

podstawowym. 

 
 maksymalnie 20 punktów 
 
 maksymalnie 20 punktów 
 maksymalnie 20 punktów 
 
 maksymalnie 20 punktów 
 
 maksymalnie 20 punktów 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów 
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6. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w 
ust. 9, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych 
województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których 
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, 
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
przyjmowani są do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie niezaleŜnie 
od kryteriów podanych w poprzednich punktach.   

 7. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu 
kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:  

• sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby 
umieszczone w rodzinach zastępczych,  

• kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 
indywidualny program lub tok nauki, 

• kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi moŜliwości wyboru kierunku 
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 
psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

8. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu 
publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa 
(zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego  
w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału  
w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 

  10. Lista Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjum województwa śląskiego organizowanych przez 
Śląskiego Kuratora  Oświaty  w roku szkolnym 2011/2012:  

1) z Języka Polskiego 

2) z Języka Angielskiego 

3) z Języka Niemieckiego 

4) z Języka Francuskiego 

5) z Języka Rosyjskiego 

6) z Historii 

7) z Matematyki 

8) z Fizyki  

9) z Biologii 

10) z Chemii 

11) z Geografii 

12) z Wiedzy o Społeczeństwie 

11. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej  
z sumą punktów. 
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II. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI DO II LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BĘD ZINIE   
Termin Działanie 

Od 14 maja  
do 
-25 czerwca 
2012 r. do 
godz.12.00 

Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie jeŜeli jest szkoła pierwszego 
wyboru. 
 

Od 29 czerwca 
do 
2 lipca 2012 r.  
(do godz. 1500) 

Dostarczanie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie 
(jeŜeli jest szkołą pierwszego wyboru) potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia 
gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1)   

5 lipca 2012 r. 
(do godz. 1000) 

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów  zakwalifikowanych do szkoły. 

Do 9 lipca 
2012r. 
(do godz. 1200) 

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie 
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych 
wyników egzaminu gimnazjalnego.  
(nie przekazanie ww. dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole) 
Dodatkowo uczniowie składają w sekretariacie szkoły: 

kartę zdrowia z bilansem,  
2 fotografie (z nazwiskiem i imieniem na odwrocie). 

10 lipca 2012 r. 
(do godz. 1000) 

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły. 

Od 10 lipca  
do 
31 sierpnia 
2012 r. 
 

Rekrutacja uzupełniająca, składanie - przez  kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – 
oryginałów dokumentów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w 
Będzinie jeŜeli szkoła będzie dysponować wolnym i miejscami. Informacja o wolnych 
miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów 
rekrutacyjnych. 
 

 
 
 
Dyrektor Szkoły  
dr Agnieszka Hetman 


