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OFERTA EDUKACYJNA 

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach 

na rok szkolny 2021/2022 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.1148 ze zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz.1737).   

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.  poz.493 z późn. zm.) 

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych 

szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 

ust.3 ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz 

szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022. 

5. Zarządzenie nr 8/2021 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 

wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego 

Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa 

świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Informacje ogólne dotyczące rekrutacji 

1. Rekrutacja do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego na rok szkolny 

2021/2022 odbywa się z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego. 

2. W roku szkolnym 2021/2022 w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Kielcach 

planuje się  utworzenie 7 klas pierwszych. 

3. Liczebność poszczególnych klas: 33 uczniów.  

4. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie  ośmioletniej szkoły podstawowej.  

5. Kandydat może wybierać oddziały i nauczane języki obce tylko zgodnie z ofertą  

zaproponowaną przez Szkołę. 
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Oferta edukacyjna Szkoły: 

 

Klasa 
Przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym 

Drugi język 

obcy 

Przedmioty 

punktowane 

1A 

- język polski  

- historia  

- wiedza o społeczeństwie*  

-język niemiecki (kontynuacja) 

-język francuski (od podstaw)  

język polski 

matematyka 

język angielski 

historia 

1B 

- matematyka 

- geografia 

- język angielski 

- język niemiecki (kontynuacja) 

- język niemiecki (od podstaw) 

język polski 

matematyka 

język angielski 

geografia 

1C 

- matematyka  

- geografia  

- wiedza o społeczeństwie   

- język niemiecki (kontynuacja) 

- język rosyjski (od podstaw) 

język polski 

matematyka 

język angielski 

geografia 

1D 

- matematyka   

- fizyka 

- informatyka 

- język niemiecki (kontynuacja) 

- język francuski (od podstaw) 

język polski 

matematyka 

język angielski 

fizyka 

1E 

 

- matematyka  

- fizyka  

- informatyka 

 

- język niemiecki (kontynuacja) 

- język rosyjski (od podstaw) 

język polski 

matematyka 

język angielski 

fizyka 

1F 
- biologia 

- chemia* 

- język niemiecki (kontynuacja) 

- język francuski (od podstaw) 

język polski 

matematyka 

język angielski 

biologia 

1G 
- biologia 

- chemia* 

- język niemiecki (kontynuacja) 

- języka rosyjski (od podstaw) 

język polski 

matematyka 

język angielski 

biologia  

 

 

Pierwszym językiem obcym jest obligatoryjnie język angielski (kurs kontynuacyjny).  

Każda z klas podzielona zostanie na dwie grupy zaawansowania. Przydział do grup zostanie 

przeprowadzony w ciągu dwóch pierwszych tygodni września 2021 roku na podstawie testu 

poziomującego. 

 

 W klasach 1A, 1F, 1G – jako przedmiot dodatkowy jest nauczany język łaciński,  

(udział uczniów w zajęciach jest obligatoryjny). 

 
 


