REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do II Liceum
Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja przy Zespole Szkół nr 2 im.
Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu na rok szkolny 2019/2020
§1
Podstawa prawna:
•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)

•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U.

2017 poz. 60)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie

•

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego
gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie

•

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610)
Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie

•

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów
gimnazjów
Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie

•

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów
szkół podstawowych

ZASADY REKRUTACJI DO 3-LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA
ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
§2
Zasady ogólne
1. Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Wałbrzychu ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 do
czterech klas pierwszych o następujących profilach:
•

matematyczno-fizyczny z elementami matematyki wyższej oraz informatyki
(pod patronatem Politechniki Wrocławskiej),
 rozszerzone programy nauczania z matematyki, fizyki/geografii oraz do wyboru jeden
spośród przedmiotów: informatyka, wos, język obcy

•

matematyczno-informatyczny*

 rozszerzone programy nauczania z matematyki, geografii lub fizyki oraz informatyki, a
także do wyboru jeden spośród przedmiotów: wos, język obcy
 nowość! Dodatkowe zajęcia z architektury i robotyki,
•

humanistyczny z edukacją prawną i historią sztuki*
 rozszerzony program z historii oraz języka polskiego lub wos-u, a dodatkowo jeden
spośród przedmiotów: geografia, historia sztuki, język obcy
 wzbogacony o dodatkowe zajęcia: warsztaty z historii sztuki, debat oksfordzkich,
politologiczne, prawne i inne,

•

biologiczno-chemiczny (medyczny) z ochroną środowiska
 rozszerzony program nauczania z biologii, chemii oraz do wyboru jeden spośród
przedmiotów: matematyka, język obcy
 zajęcia laboratoryjne (we współpracy z PWr)
 program wzbogacony o warsztaty przyrodnicze,

* O powstaniu i liczbie poszczególnych kierunków

będzie

decydować liczba zainteresowanych!
Kandydat może wybierać do 4 profili wg kolejności
priorytetu.
2. Na każdym profilu istnieje możliwość nauki dwóch języków obcych spośród następujących:
angielski, niemiecki oraz francuski.
3. Rekrutację na podstawie regulaminu przeprowadza Szkolna Komisja RekrutacyjnoKwalifikacyjna.
4. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się za pomocą miejskiego systemu
elektronicznego NABO.

5. Rodzic/prawny opiekun i kandydat do II L O, na portalu www.edu.walbrzych.eu w zakładce
> REKRUTACJA< wybiera właściwą placówkę, wypełnia elektroniczny wniosek, który po
wydrukowaniu i podpisaniu składa w sekretariacie szkoły, zgodnie z wytycznymi ustalonymi
przez Gminę Wałbrzych.
6. Do poszczególnych profili przyjmowani są uczniowie według zasady konkursowej, tzn. ci,
którzy uzyskali największą liczbę punktów według ustalonych kryteriów.
7. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty
z dn. 7.09.1991 r. z późniejszymi zmianami, są przyjmowani w pierwszej kolejności do
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ustalonych kryteriów, o których mowa
w niniejszym Regulaminie.
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Wykaz olimpiad przedmiotowych, które uprawniają do przyjmowania kandydatów
laureatów i finalistów w pierwszej kolejności , zawarty jest w komunikacie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 6 kwietnia 2017r.

§3
Kryteria szczegółowe
1. Kandydaci do klas pierwszych zamieszczają na deklaracjach co najmniej trzy (od trzech do
czterech) profile w takiej kolejności, w jakiej chcieliby być do nich przyjęci.
2. Jeżeli kandydat nie zostanie przyjęty do pierwszego, wybranego przez siebie profilu,
wówczas podlega ponownej kwalifikacji do kolejnego profilu zakreślonego w deklaracji. Za
każdym razem punkty uzyskane przez kandydata podlegają weryfikacji zgodnie z
obowiązującymi szczegółowymi zasadami punktowania przewidzianymi w poszczególnych
profilach.
3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym 100 pkt. za wyniki
egzaminu gimnazjalnego, 72 pkt. za oceny z języka polskiego, matematyki, j. obcego i jednego
przedmiotu kierunkowego, 7 pkt. za świadectwo z wyróżnieniem, 3 pkt. za udokumentowaną
znaczącą działalność w wolontariacie oraz maksymalnie 18 pkt. za inne osiągnięcia.
4. Przedmiotami kierunkowymi, o których mowa w §3 punkt 3, są następujące zajęcia
edukacyjne odpowiednio w profilach:
Profil
matematyczno-fizyczny

matematyczno- informatyczny

biologiczno-chemiczny
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Przedmioty kierunkowe
•

język polski,

•

matematyka,

•

język obcy,

•

fizyka,

•

język polski,

•

matematyka,

•

język obcy,

•

fizyka,

•

język polski,

•

matematyka,

•

język obcy,

•

biologia

humanistyczny

•

język polski,

•

matematyka,

•

język obcy,

•

historia

5. Punkty za oceny z języka polskiego i trzech przedmiotów kierunkowych, wymienionych w
pkt. 4 ustala się według następującej skali: ocena celująca - 18 pkt. ocena bardzo dobra 17 pkt. ocena dobra - 14 pkt. ocena dostateczna - 8 pkt., ocena dopuszczająca - 2 pkt.
6. Szczegółowe zasady przeliczania wyników części egzaminu gimnazjalnego na punkty
rekrutacyjne:
Wynik z egzaminu gimnazjalnego wyrażony w skali procentowej przelicza się według zasady:
wynik procentowy mnoży się przez odpowiedni współczynnik i to stanowi punkty
rekrutacyjne za poszczególne części egzaminu gimnazjalnego.
Maksymalna ilość punktów, które można w ten sposób uzyskać to 100.
język polski

wskaźnik 0,2

historia i wos

wskaźnik 0,2

matematyka

wskaźnik 0,2

przedmioty przyrodnicze

wskaźnik 0,2

język obcy (tylko poziom podstawowy)

wskaźnik 0,2

7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej, którzy uzyskali w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty na podstawie zawartych porozumień (zał. 2 punkt I.) otrzymują za:
•

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,

•

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,

•

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

8. Kandydaci, za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty (zał. 2 punkt II.), otrzymują następującą liczbę
punktów:


dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,



dwa lub więcej tytułów laureatów konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 pkt.,



dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 5 pkt.
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tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,



tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.



tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

9. Kandydaci, którzy uzyskali wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły (zał. 2 punkt III.), otrzymują (w zależności od poziomu):


międzynarodowy – 4 punkty,



krajowy – 3 punkty,



wojewódzki – 2 punkty,



powiatowy – 1 punkt.

10. W przypadku, jeśli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów.
11. Za świadectwo z wyróżnieniem - 7 pkt.
12. Za stałą, udokumentowaną działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie
wolontariatu (aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt,
organizacjami charytatywnymi itp.), lub wyróżniającą, udokumentowaną działalność na
rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów
młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych – maksymalnie - 3 pkt.
13. W przypadku identycznej liczby punktów, uzyskanych przez kandydatów w wyniku
kwalifikacji, system elektroniczny NABO w sposób losowy wybiera osoby, które zostaną
zakwalifikowane do danej klasy pierwszej.

§4
Postanowienia końcowe
1. Ostateczny termin składania świadectw ukończenia szkoły gimnazjalnej i pełnej
dokumentacji upływa 25.06. br roku o godz. 12.00.
2. Wyniki kwalifikacji i listy przyjętych podawane są zgodnie z harmonogramem rekrutacji
określonym przez Gminę Wałbrzych (informacja na stronie internetowej szkoły) przez
wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
3. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów po upływie
terminów odwoławczych.
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4. Protokół

z

postępowania

kwalifikacyjnego

z

pełnym

wykazem

kandydatów

zakwalifikowanych, informacje o uzyskanych przez nich wynikach oraz teksty prac
egzaminacyjnych są przechowywane w szkole przez rok.

ZASADY REKRUTACJI DO 4-LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA
ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
§5
Zasady ogólne
1. Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Wałbrzychu ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 do
czterech klas pierwszych o następujących profilach:
•

matematyczno-fizyczny z elementami matematyki wyższej oraz informatyki
(pod patronatem Politechniki Wrocławskiej),
 rozszerzone programy nauczania z matematyki, fizyki/geografii oraz do wyboru jeden
spośród przedmiotów: informatyka, wos, język obcy

•

matematyczno-informatyczny*
 rozszerzone programy nauczania z matematyki, geografii lub fizyki oraz informatyki, a
także do wyboru jeden spośród przedmiotów: wos, język obcy
 nowość! Dodatkowe zajęcia z architektury,

•

humanistyczny z edukacją prawną i historią sztuki*
 rozszerzony program z historii oraz języka polskiego lub wos-u, a dodatkowo jeden
spośród przedmiotów: geografia, historia sztuki, język obcy
 wzbogacony o dodatkowe zajęcia: warsztaty z historii sztuki, debat oksfordzkich,
politologiczne, prawne i inne,

•

biologiczno-chemiczny (medyczny) z ochroną środowiska
 rozszerzony program nauczania z biologii, chemii oraz do wyboru jeden spośród
przedmiotów: matematyka, język obcy
 zajęcia laboratoryjne (we współpracy z PWr)
 program wzbogacony o warsztaty przyrodnicze,

* O powstaniu i liczbie poszczególnych kierunków

będzie

decydować liczba zainteresowanych!
Kandydat może wybierać do 4 profili wg kolejności
priorytetu.
8. Na każdym profilu istnieje możliwość nauki dwóch języków obcych spośród następujących:
angielski, niemiecki oraz francuski.
9. Rekrutację na podstawie regulaminu przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjnostr. 6

Kwalifikacyjna.
10. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się za pomocą miejskiego systemu
elektronicznego NABO.

11. Rodzic/prawny opiekun i kandydat do II L O, na portalu www.edu.walbrzych.eu w zakładce
> REKRUTACJA< wybiera właściwą placówkę, wypełnia elektroniczny wniosek, który po
wydrukowaniu i podpisaniu składa w sekretariacie szkoły, zgodnie z wytycznymi ustalonymi
przez Gminę Wałbrzych.
12. Do poszczególnych profili przyjmowani są uczniowie według zasady konkursowej, tzn. ci,
którzy uzyskali największą liczbę punktów według ustalonych kryteriów.
13. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty
z dn. 7.09.1991 r. z późniejszymi zmianami, są przyjmowani w pierwszej kolejności do
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ustalonych kryteriów, o których mowa
w niniejszym Regulaminie.
Wykaz olimpiad przedmiotowych, które uprawniają do przyjmowania kandydatów
laureatów i finalistów w pierwszej kolejności , zawarty jest w komunikacie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 maja 2018 r..

§6
Kryteria szczegółowe
1. Kandydaci do klas pierwszych zamieszczają na deklaracjach co najmniej trzy (od trzech do
czterech) profile w takiej kolejności, w jakiej chcieliby być do nich przyjęci.
2. Jeżeli kandydat nie zostanie przyjęty do pierwszego, wybranego przez siebie profilu,
wówczas podlega ponownej kwalifikacji do kolejnego profilu zakreślonego w deklaracji. Za
każdym razem punkty uzyskane przez kandydata podlegają weryfikacji zgodnie z
obowiązującymi szczegółowymi zasadami punktowania przewidzianymi w poszczególnych
profilach.
3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym 100 pkt. za wyniki
egzaminu ósmoklasisty, 72 pkt. za oceny z języka polskiego, matematyki, j. obcego i jednego
przedmiotu kierunkowego, 7 pkt za świadectwo z wyróżnieniem, 3 pkt. za udokumentowaną
znaczącą działalność w wolontariacie oraz maksymalnie 18 pkt. za inne osiągnięcia.
4. Przedmiotami kierunkowymi, o których mowa w §3 punkt 3, są następujące zajęcia
edukacyjne odpowiednio w profilach:
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Profil

Przedmioty kierunkowe

matematyczno-fizyczny

matematyczno- informatyczny

biologiczno-chemiczny

humanistyczny

•

język polski,

•

matematyka,

•

język obcy,

•

fizyka,

•

język polski,

•

matematyka,

•

język obcy,

•

fizyka,

•

język polski,

•

matematyka,

•

język obcy,

•

biologia

•

język polski,

•

matematyka,

•

język obcy,

•

historia

5. Punkty za oceny z języka polskiego i trzech przedmiotów kierunkowych, wymienionych w
pkt. 4 ustala się według następującej skali: ocena celująca - 18 pkt. ocena bardzo dobra 17 pkt. ocena dobra - 14 pkt. ocena dostateczna - 8 pkt., ocena dopuszczająca - 2 pkt.
6. Szczegółowe zasady przeliczania wyników części egzaminu gimnazjalnego na punkty
rekrutacyjne:
Wynik z egzaminu gimnazjalnego wyrażony w skali procentowej przelicza się według zasady:
wynik procentowy mnoży się przez odpowiedni współczynnik i to stanowi punkty
rekrutacyjne za poszczególne części egzaminu gimnazjalnego.
Maksymalna ilość punktów, które można w ten sposób uzyskać to 100.
język polski

wskaźnik 0,35

matematyka

wskaźnik 0,35

język obcy

wskaźnik 0,30

7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej, którzy uzyskali w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty na podstawie zawartych porozumień (zał. 2 punkt I.) otrzymują za:
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 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
8. Kandydaci, za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty (zał. 2 punkt II.), otrzymują następującą liczbę
punktów:


dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,



dwa lub więcej tytułów laureatów konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 pkt.,



dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 5 pkt.



tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,



tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.



tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

9. Kandydaci, którzy uzyskali wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły (zał. 2 punkt III.), otrzymują (w zależności od poziomu):


międzynarodowy – 4 punkty,



krajowy – 3 punkty,



wojewódzki – 2 punkty,



powiatowy – 1 punkt.

10. W przypadku, jeśli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów.
11. Za świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.
12. Za stałą, udokumentowaną działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie
wolontariatu (aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt,
organizacjami charytatywnymi itp.), lub wyróżniającą, udokumentowaną działalność na
rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów
młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych – maksymalnie - 3 pkt.
13. W przypadku identycznej liczby punktów, uzyskanych przez kandydatów w wyniku
kwalifikacji, system elektroniczny NABO w sposób losowy wybiera osoby, które zostaną
zakwalifikowane do danej klasy pierwszej.
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§7
Postanowienia końcowe
1. Ostateczny termin składania świadectw ukończenia szkoły gimnazjalnej i pełnej
dokumentacji upływa 25.06. br roku o godz. 12.00.
2. Wyniki kwalifikacji i listy przyjętych podawane są zgodnie z harmonogramem rekrutacji
określonym przez Gminę Wałbrzych (informacja na stronie internetowej szkoły) przez
wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
3. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów po upływie
terminów odwoławczych.
4. Protokół

z

postępowania

kwalifikacyjnego

z

pełnym

wykazem

kandydatów

zakwalifikowanych, informacje o uzyskanych przez nich wynikach oraz teksty prac
egzaminacyjnych są przechowywane w szkole przez rok.

Spis załączników:
•

Załącznik 1: Terminarz rekrutacji

•

Załącznik 2: Wykaz konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych i punktacja (zostanie zamieszczony po opublikowaniu aktualnej listy przez
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu)
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Załącznik nr 1

TERMINARZ REKRUTACJI
DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W WAŁBRZYCHU w

roku szkolnym 2019/2020
1. Rejestracja elektroniczna rozpoczyna się zgodnie z terminarzem ustalonym przez gminę
Wałbrzych.
2. http://edu.um.walbrzych.pl/rekrutacje-2.html
3. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły trwa od 13 maja do 25 czerwca br. w
sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 15.00.
4. (W przypadku kandydatów, którzy będą mieli niepoprawnie wypełniony wniosek lub będą
chcieli dokonać w nim korekt, szkoła umożliwi dokonanie zmian na miejscu w wyznaczonych
terminach i godzinach, które będą podane na stronie internetowej szkoły)
5. Wprowadzenie wyników z egzaminu gimnazjalnego oraz wyników ze w terminie ustalonym
przez Gminę Wałbrzych: http://edu.um.walbrzych.pl/ świadectwa ukończenia szkoły
gimnazjalnej do systemu NABO przez kandydata odbywa się rekrutacje-2.html (gdy terminy
będą nam znane poinformujemy o tym na stronie internetowej szkoły)
6. Składanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
oraz innych wymaganych dokumentów odbywa się:
a. 21 czerwca (piątek) do godz. 16.00,
b. 24 czerwca (poniedziałek) w godz. 9.00 – 15.00,
c. 25 czerwca (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00.
7. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły zostaną
ogłoszone 16 lipca br. (wtorek) (godzina zostanie ustalona po opublikowanie
szczegółowego harmonogramu rekrutacji elektornicznej), zaś listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych zostaną opublikowane 25 lipca br. (czwartek) (godzina zostanie
ustalona po opublikowanie szczegółowego harmonogramu rekrutacji elektornicznej).
8. Przewidziane jest zebranie dla rodziców i kandydatów przyjętych (termin zostanie podany
na szkolnej stronie internetowej: www.2lo.walbrzych.pl).
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