Zasady rekrutacji
do II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w ZSO Nr 2 w Elblągu
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu na rok szkolny 2015/2016 odbywać się
będzie drogą elektroniczną poprzez stronę: http://www.eped.pl
I.

Warunkiem przyjęcia ucznia do liceum jest ukończenie przez niego szkoły gimnazjalnej, co
potwierdzone jest świadectwem ukończenia gimnazjum i zaświadczeniem OKE o wynikach
egzaminu gimnazjalnego.

II.

Kryteria rekrutacji stosowane przez Komisję Rekrutacyjną II Liceum Ogólnokształcącego im.
Kazimierza Jagiellończyka, powołaną przez Dyrektora ZSO Nr 2 w Elblągu:
1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 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 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 20014 r. nr 256.poz.2572 są przyjmowani w
pierwszej kolejności.
2. Zasady przeliczania punktów rekrutacyjnych maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania wynosi 200:
• Oceny uzyskane z 4 wskazanych przedmiotów:
PRZEDMIOT

PRZELICZNIK

LICZBA PKT

RAZEM PKT

język polski

liczbowo określona ocena x 3

max 18

max.18 pkt.

matematyka

liczbowo określona ocena x 3

max 18

max.54 pkt.

historia

liczbowo określona ocena x 3

max 18

biologia

liczbowo określona ocena x 3

max 18

3. Wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym przeliczane będą w następujący sposób:
1) Liczbowo określana z części humanistycznej wartość procentowa wyniku:
a) z zakresu języka polskiego x 0,2 – maksymalnie 20 pkt,
b) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie x 0,2 – maksymalnie 20 pkt.
2) Liczbowo określana z części matematyczno – przyrodniczej wartość procentowa
wyniku:
a) Z zakresu matematyki x 0,2 – maksymalnie 20 pkt.
b) Z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii) x 0,2
– maksymalnie 20 pkt.
3) Liczbowo określana z części „języka obcego nowożytnego, nauczanego jako
przedmiot obowiązkowy” wartość procentowa wyniku z poziomu podstawowego x
0,2 – maksymalnie 20 pkt.
4. Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć kandydata do
klasy pierwszej wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
1) Uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem: 6 pkt,
2) Uzyskanie do dwóch tytułów laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu
przedmiotowego organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

oraz innych kuratorów oświaty z: języka polskiego, języka niemieckiego, języka
rosyjskiego, języka francuskiego, języka angielskiego, geografii, chemii, fizyki,
historii, matematyki, biologii, wiedzy o społeczeństwie: 1 osiągnięcie – 6 pkt
(maksymalnie 12 pkt)
Zajęcie wysokiego miejsca w zawodach sportowych, konkursach artystycznych i
konkursach wiedzy na szczeblu:
• ogólnopolskim: miejsca 1-5
• na szczeblu wojewódzkim i szczeblu powiatowym: miejsca 1-3
• aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w
formie wolontariatu.
Zajęcie miejsca uznanego za wysokie, o którym mowa w pkt. 5 w konkursach wiedzy
organizowanych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim (jedno osiągnięcie –
2pkt) oraz na szczeblu powiatowym(jedno osiągnięcie – 1pkt) – maksymalnie 3 punkty.
Zajęcie miejsca uznanego za wysokie, o którym mowa w pkt. 5 w zawodach
(konkursach) artystycznych organizowanych na szczeblu ogólnopolskim lub
wojewódzkim (jedno osiągnięcie – 2pkt) oraz na szczeblu powiatowym (jedno
osiągnięcie – 1pkt) – maksymalnie 2 punkty.
Zajęcie miejsca uznanego za wysokie, o którym mowa w pkt. 5 w zawodach
(konkursach) sportowych organizowanych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim
(jedno osiągnięcie – 2pkt) oraz na szczeblu powiatowym (jedno osiągnięcie – 1pkt) –
maksymalnie 2 punkty.
Zachowanie wzorowe – 1 pkt.
Aktywność kandydata na rzecz innych lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu
– 2 pkt.
Wykaz zawodów (konkursów) wiedzy, artystycznych , sportowych organizowanych
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz inne podmioty działające na
terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
gimnazjalnej zawiera załącznik do Nr 6/2015 zarządzenia Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2015 r.
Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza
Jagiellończyka można się odwołać do jej Przewodniczącego. W sytuacji spornej
ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Dyrektor ZSO Nr 2.

