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Warunki rekrutacji  uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie  

w roku szkolnym 2015/2016  
Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 

grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)  

2. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r w sprawie terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz 

sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych 

osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2015 / 2016 

I.   KRYTERIA REKRUTACJI D O II  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BĘDZINIE .  

1. W roku szkolnym 2015/2016 planowane są cztery oddziały (klasy) pierwsze: 

 

KLASA 

 

Przedmioty 

rozszerzone*  

Przedmioty 

punktowane 

podczas rekrutacji: 

 

IA 

matematyczno-politechniczna 

 

matematyka;  

fizyka/geografia;  

język angielski/język 

niemiecki  

 język polski, 

 język obcy, 

 matematyka, 

 informatyka lub fizyka 

IB 

biomedyczna 

 

 

biologia;  

geografia / chemia;  

język angielski/język 

niemiecki 

 język polski, 

 język obcy, 

 geografia lub biologia, 

 zajęcia artystyczne  

IC 

teatralno-medialna 

 

 

j. polski;  

historia; 

język angielski/język 

niemiecki 

 język polski, 

 język obcy, 

 historia lub WOS, 

 zajęcia artystyczne. 

ID 

społeczno - prawna 

 

 

historia; 

wiedza o społeczeństwie;  

język angielski/język 

niemiecki 

 język polski, 

 język obcy, 

 historia lub WOS, 

 zajęcia artystyczne. 

*Utworzenie rozszerzeń jest uzależnione od liczby chętnych uczniów. 

2. Limit miejsc wynosi 128.  

3. Liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej powinna wynosić nie mniej niż 32 uczniów. 

4. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej może być niższa od liczby 

określonej w pkt.3. 

5. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do szkoły odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji 

elektronicznej. 

6. 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. 

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

 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 
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8. 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 z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm) są przyjmowani w pierwszej kolejności.  

Język polski 

dopuszczający – 0 punkty 

19 punktów 

dostateczny – 9 punktów 

dobry – 13 punktów 

bardzo dobry – 16 punktów 

celujący – 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 
19 punktów 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów 

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie 

przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty oraz tytułu 

finalisty w Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego, Olimpiadzie 

Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiadzie Informatycznej 

Gimnazjalistów i Olimpiadzie Języka Angielskiego dla 

Gimnazjalistów, (o których mowa w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów  

i olimpiad – Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125 z późn. zm.): 

- za jeden tytuł – 10 punktów 

- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 

12 punktów 

 

Inne szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne 

lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu 

powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

(za jedno najwyżej punktowane osiągniecie - maksymalnie 5 pkt). 

5 punktów  
I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt 

II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt 

III miejsce lub wyróżnienie- 3 pkt 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 

(wymienione na świadectwie ukończenia gimazjum) 

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 mnoży się 

przez dwa 

Egzamin gimnazjalny  100 punktów 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: 

 język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 

 historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy 

uzyskany procent, 

 matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 

 przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany 

procent, 

 język obcy nowożytny – 0,2 punktu  

za każdy uzyskany procent. 

 

 

 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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9.  Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej  

z sumą punktów. 

 

II.  HARMONOGRAM DZIAŁAŃ D OTYCZĄCYCH REKRUTACJ I  DO II  LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BĘDZINIE   

Termin Działanie 

Od 11 maja  

do 

-24 czerwca 

2015 r. do 

godz.12.00 

Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie wniosków wraz z dokumentami do II 

Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie jeżeli jest szkoła 

pierwszego wyboru. 

 

Od 26 czerwca 

do 

30 czerwca 

2015 r.  

(do godz. 1500) 

Dostarczanie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie 

(jeżeli jest szkołą pierwszego wyboru) dokumentów: świadectwa ukończenia gimnazjum i  

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

3 lipca 2015 r. 

(do godz. 1000) 

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z 

podziałem na oddziały i. 

Do 7 lipca 

2015r. 

(do godz. 1000) 

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie. 

Ponad to uczniowie składają w sekretariacie szkoły: 

kartę zdrowia z bilansem,  

2 fotografie (z nazwiskiem i imieniem na odwrocie). 

8 lipca 2015 r. 

(do godz. 900) 

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podanie 

informacji o wolnych miejscach. 

 

 
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

Od 8 lipca  

do 

31 sierpnia 

2015 r. 

 

Rekrutacja uzupełniająca, składanie - przez  kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – 

oryginałów dokumentów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w 

Będzinie jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. Informacja o wolnych 

miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów 

rekrutacyjnych. 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły  

dr Agnieszka Hetman 


