INFORMACJA O ZASADACH NABORU DO KLAS PIERWSZYCH
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach
na rok szkolny 2014/2015
§1
Informacje ogólne dotyczące rekrutacji
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Rekrutacja do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego na rok szkolny
2014/2015 odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu Nabór Optivum firmy Vulcan.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Liceum.
Do zadań Komisji należy:
• ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
• ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
• sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
• pisemne uzasadnienie powodów nieprzyjęcia kandydata do Liceum w przypadku wystąpienia przez
rodzica kandydata z wnioskiem o takie uzasadnienie (zob. §6 ust. 1).
W roku szkolnym 2014/2015 w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Kielcach planuje się
utworzenie dziewięciu klas pierwszych.
Liczebność poszczególnych klas: 33 uczniów.
Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie gimnazjum.
Kandydat może wybierać oddziały i nauczane języki obce tylko zgodnie z ofertą zaproponowaną przez
Liceum.
Oferta edukacyjna Liceum:
Klasa
(oddział)
1A

1B

1C

1D

1E

1F

1G

Przedmioty realizowane
Drugi język
w zakresie
obcy
rozszerzonym
języki:
- język polski
- niemiecki lub
- historia
- francuski lub
- drugi język obcy*
- rosyjski
języki:
- język polski
- niemiecki lub
- historia
- francuski lub
- wiedza o społeczeństwie
- rosyjski
języki:
- matematyka
- niemiecki lub
- geografia
- francuski lub
- wiedza o społeczeństwie
- rosyjski
języki:
- matematyka
- niemiecki lub
- geografia
- francuski lub
- drugi język obcy*
- rosyjski
języki:
- matematyka
- niemiecki lub
- fizyka
- francuski lub
- informatyka
- rosyjski
języki:
- matematyka
- niemiecki lub
- fizyka
- francuski lub
- informatyka
- rosyjski
języki:
- biologia
- niemiecki lub
- chemia
- francuski lub
- drugi język obcy*
- rosyjski

Przedmioty
punktowane
język polski
matematyka
język angielski
historia
język polski
matematyka
język angielski
historia
język polski
matematyka
język angielski
geografia
język polski
matematyka
język angielski
geografia
język polski
matematyka
język angielski
fizyka
język polski
matematyka
język angielski
fizyka
język polski
matematyka
język angielski
biologia

1H

-

-

1I

-

biologia
chemia
biologia
chemia
fizyka

języki:
- niemiecki lub
- francuski lub
- rosyjski
języki:
- niemiecki lub
- francuski lub
- rosyjski

język polski
matematyka
język angielski
biologia
język polski
matematyka
język angielski
biologia

*W klasach 1A, 1D i 1G w całym cyklu kształcenia realizowane są 4 godziny języka angielskiego tygodniowo (razem 12
godzin). W klasach tych w całym cyklu kształcenia drugi język obcy realizowany jest w wymiarze 3 godzin tygodniowo
(razem 9 godzin).

8.
9.
10.
11.

12.
13.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w II LO im. J. Śniadeckiego decyduje jego lokata na liście
kandydatów, ustalona w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Jeżeli liczba punktów uzyskana przez kandydata pozwala na przyjęcie go do większej liczby oddziałów,
zostanie on przydzielony do oddziału wskazanego na najwyższej pozycji na liście preferencji.
W każdym z oddziałów język angielski będzie realizowany jako pierwszy język obcy.
W każdym z oddziałów język angielski będzie realizowany jako kurs kontynuacyjny. Każdy z oddziałów
podzielony zostanie na dwie grupy zaawansowania. Przydział uczniów do grup zostanie
przeprowadzony w ciągu dwóch pierwszych tygodni września 2014 roku na podstawie testu
poziomującego.
Utworzenie i liczba grup językowych z języków: niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego zależy od
liczby osób deklarujących chęć nauki tych języków – minimalna liczebność grupy językowej wynosi 16
osób. Podstawą tworzenia grup językowych są pisemne deklaracje kandydatów (załącznik nr 1).
W miarę możliwości utworzone zostaną grupy językowe o różnym stopniu zaawansowania; w takim
przypadku, przydział do grup nastąpi na podstawie wyników testów poziomujących, które zostaną
przeprowadzone w ciągu dwóch pierwszych tygodni września 2014 roku.
§2
Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji

1.

2.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny
z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za inne osiągnięcia kandydatów wynosi 200 pkt, w tym:
1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 pkt.,
2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech
przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez
szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum – 100 pkt.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu)
wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
a)
b)
c)
d)
e)

3.
4.

języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki,
przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

przeliczane są na punkty wg zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów,
czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.
Kandydatowi przyznaje się punkty za oceny uzyskane przez niego na świadectwie ukończenia
gimnazjum z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dobór przedmiotów punktowanych
uzależniony jest od oddziału, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat. (zob. § 1 ust. 7).
Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych w ust. 3 przelicza się na punkty w następujący sposób:
• celujący – 19 pkt.,
• bardzo dobry – 15 pkt.,
• dobry – 10 pkt.,
• dostateczny – 5 pkt.,
• dopuszczający – 2 pkt.

5.

Liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen, o których mowa w ust. 4, wynosi maksymalnie 76
punktów.

6.

Kandydat może dodatkowo otrzymać maksymalnie 24 punkty za :
1) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.;
2) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:
a) potwierdzone osiągnięcia – co najmniej na szczeblu wojewódzkim – w konkursach wiedzy
organizowanych przez Kuratora Oświaty – maksymalnie 7 pkt., w tym:
• finaliści jednego konkursu przedmiotowego – 4 pkt.,
• finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych – 7 pkt.;
b) zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim
organizowanych przez szkoły i podmioty działające na terenie szkół – maksymalnie 4 pkt.;
c) potwierdzone osiągnięcia sportowe – maksymalnie 3 pkt. (zgodnie z wykazem dyscyplin
zawartym w załączniku nr 1 do zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty):
• na szczeblu powiatowym (rejonowym) za miejsce dające awans do finału wojewódzkiego
2 pkt.
lub
• na szczeblu wojewódzkim za miejsca: I, II, III – 3 pkt.;
d) potwierdzone osiągnięcia artystyczne – maksymalnie 3 pkt., w tym:
• na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 pkt.,
lub
• na szczeblu wojewódzkim – 3 pkt.;
e) potwierdzoną działalność na rzecz innych osób lub podmiotów, zwłaszcza w formie
wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym),
udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna
współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami
charytatywnymi itp. – maksymalnie 2 pkt.
7. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów,
o których mowa w Informacji o zasadach naboru.
8. Konkursami, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a oraz w ust. 7 są konkursy przedmiotowe dla
gimnazjalistów.
9. W przypadku absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu przez Dyrektora Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej przy przyjęciu do Liceum bierze się pod uwagę tylko sumę punktów wynikającą z przeliczenia ocen na świadectwie i punktów za szczególne osiągnięcia ucznia. Uzyskaną w ten sposób liczbę
punktów należy pomnożyć przez 2.
10. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2014/2015 obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do Liceum na podstawie
świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub danej
klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

§3
Etapy postępowania rekrutacyjnego
1.
2.

3.

Na I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Dyrektora
Liceum zgodnie z zasadami określonymi w §2.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów, na II etapie postępowania
rekrutacyjnego pierwszeństwo przyjęcia mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi
możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego, w III
etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
• wielodzietność rodziny kandydata,
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

•
•

4.
5.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość.
Jeżeli w wyniku trzech etapów postępowania rekrutacyjnego nadal istnieją równorzędne wyniki, o przyjęciu kandydata do Liceum decydują kryteria szczegółowe, rozpatrywane w następującej kolejności:
a) łączna liczba punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego,
b) łączna liczba punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka polskiego, historii
i wiedzy o społeczeństwie oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym –
w przypadku kandydata do oddziałów A i B,
c) łączna liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego w zakresie matematyki i przedmiotów
przyrodniczych (fizyki, biologii, chemii, geografii) – w przypadku kandydata do oddziałów C, D, E, F,
G, H, I,
d) ocena z przedmiotu dodatkowo punktowanego przez szkołę dla danego oddziału,
e) ocena zachowania.
§4
Wymagane dokumenty

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dokumenty składane przez kandydata obejmują:
1) wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu komputerowego Nabór Optivum, podpisany
przez kandydata, jego rodzica lub prawnego opiekuna.
2) kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, poświadczone przez Dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat, lub
poświadczone notarialnie.
3) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
jeżeli osiągnięcia te nie zostały wyszczególnione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Dokumenty poświadczające spełnianie przez kandydata kryteriów rozpatrywanych na II i III etapie
postępowania rekrutacyjnego obejmują:
1) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną ,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
3) orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, jednego z rodziców, obojga rodziców lub rodzeństwa
kandydata,
4) dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą,
5) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
6) akt zgonu jednego z rodziców,
7) oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata przez rodzica lub niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Wymienione w §4 ust. 2 dokumenty mogą być złożone w formie:
• oryginału,
• notarialnie poświadczonej kopii,
• urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu,
• kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Rodzic lub opiekun prawny składający oświadczenie, o którym mowa w §4 ust. 2, pkt 7, jest
zobowiązany do zawarcia w nim następującej klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia". Sformułowanie powyższe zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń.
Kandydat zakwalifikowany do Liceum zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
a) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
b) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
c) kartę zdrowia ,
d) dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko),
e) deklarację wyboru języka obcego (załącznik nr 1 do Informacji o zasadach naboru do klas pierwszych)
Dokumenty, o których mowa w §4 ust. 5, należy dostarczyć do Liceum w terminie: Od 4 lipca 2014 r od
godz. 13 do dnia 8 lipca 2014 roku do godziny 15.00. Niedostarczenie dokumentów w podanym
terminie traktowane jest jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do Liceum.

§5
Terminarz rekrutacji
lp

Data

1

od 12 maja 2014r.
(poniedziałek)
do 25 czerwca 2014 r. (środa)

2

do 2 lipca 2014 r. (środa) do
godz. 15.00

3

do 4 lipca 2014 r.(piątek)

4

5

4 lipca 2014 r. do godz.
(piątek)

1200

od 4 lipca 2014 r. od godz. 1300
do 8 lipca 2014 r. do godz.
1500(wtorek)

Postępowanie
Składanie dokumentów i wniosków przez kandydatów
o przyjęcie do Liceum.
Doręczanie przez kandydatów kopii świadectwa
ukończenia szkoły, kopii zaświadczeń o wynikach
egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez
Dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.
Postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej
Ogłoszenie wstępnych list kandydatów
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do II LO w Kielcach.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w II LO w Kielcach
przez kandydata, który dostarcza oryginał świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do szkoły traktowane
jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do II LO w Kielcach.

6

9 lipca 2014 r. do godz. 1200

7

od 10 lipca 2014 r do 29
sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych do II LO
w Kielcach i podanie informacji o wolnych miejscach.
Lista będzie zawierać imiona i nazwiska przyjętych
i nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej,
najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia do
poszczególnych oddziałów oraz informację o liczbie
wolnych miejsc.
Postępowanie uzupełniające.

§6
Tryb odwoławczy
1.

2.

W terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może
wystąpić do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia
przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie powinno zawierać liczbę punktów, która
uprawniała do przyjęcia kandydata do klasy zgodnie z jego preferencją oraz liczbę punktów, którą
kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic Kandydata może wnieść do Dyrektora Liceum odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7
dni od dnia otrzymania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Liceum służy skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach przy ulicy Prostej 10.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kopie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego od kandydatów w następujących terminach:
Data
27 czerwca 2014 r.
28 czerwca 2014 r.
30 czerwca 2014 r.
01 lipca 2014 r.
02 lipca 2014 r.

Dzień tygodnia
piątek
sobota
poniedziałek
wtorek
środa

Godziny przyjęć
9.00 - 15.00
10.00 - 12.00
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00

Informacje dotyczące II LO w Kielcach dostępne są na stronie internetowej Liceum:
http://www.sniadek.pl
Adres e-mail: sniadek@sniadek.pl
http://www.kuratorium.kielce.pl/Kategoria/Rekrutacja-do-szkol (zarządzenia i komunikaty
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty)
DYREKTOR II LO
mgr Bożena Potocka

