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Informacje ogólne dotyczące rekrutacji do klas pierwszych  

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego  

w Kielcach na rok szkolny 2023/2024 

 

 
 
Podstawa prawna: 

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

2. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz.U nr 30 poz.168). 

3. 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). 

4. 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.). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii 

wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-

pedagogicznych (Dz.U 2017 poz.1743). 

6. 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 2023/2024. 

7. Zarządzenie nr 10/2023 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie 

ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a 

także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkól 

ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych w 

województwie świętokrzyskim. 
 
 

Informacje ogólne dotyczące rekrutacji 

 

 
 

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

2023/2024 odbywa się z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego. 

2. W roku szkolnym 2023/2024 w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Kielcach 

planuje się utworzenie 9 klas pierwszych. 

3. Liczebność poszczególnych klas: 33 uczniów. 
 

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

5. W roku szkolnym 2023/2024 szkoła organizuje nabór do klasy dwujęzycznej 1A.  
 

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

przez Szkołę: 
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Klasa 
Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 
Drugi język obcy 

Przedmioty 

punktowane 

1A 

dwujęzyczna 

matematyka 

geografia 

przedmioty realizowane 

w języku angielskim: 

geografia 

biologia 

 

j. niemiecki / j. francuski 

język polski 

matematyka 

język angielski 

geografia 

1B 

język polski 

historia 

wos 

 

j. niemiecki / j. francuski 

język polski 

matematyka 

język angielski 

historia 

1C 

język polski 

historia 

wos 

 

j. niemiecki / j. rosyjski 

język polski 

matematyka 

język angielski 

historia 

1D 

matematyka 

geografia 

język angielski 

j. niemiecki / j. francuski 

język polski 

matematyka 

język angielski 

geografia 

1E 

matematyka 

fizyka 

informatyka 

j. niemiecki / j. francuski 

język polski 

matematyka 

język angielski 

fizyka 

1F 

matematyka 

fizyka 

informatyka 

j. niemiecki / j. rosyjski 

język polski 

matematyka 

język angielski 

fizyka 

1G 
biologia 

chemia 
j. niemiecki / j. francuski 

język polski 

matematyka 

język angielski 

biologia 

1H 
biologia 

chemia 
j. niemiecki / j. rosyjski 

język polski 

matematyka 

język angielski 

biologia 

1I 
biologia 

chemia 
j. niemiecki / j. francuski 

język polski 

matematyka 

język angielski 

biologia 

    
 

 

W klasach 1b,1c,1g,1h,1i – jako przedmiot dodatkowy jest nauczany język łaciński; udział 

uczniów w zajęciach jest obligatoryjny. 
 

7. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w II LO im. J. Śniadeckiego decyduje lokata na liście 

kandydatów ustalona w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 
 

8. Jeżeli liczba punktów uzyskana przez kandydata uprawnia go do przyjęcia do większej liczby 

oddziałów, zostanie on przydzielony do oddziału wskazanego najwyżej na liście preferencji. 
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9. We wszystkich klasach pierwszym językiem obcym jest język angielski (kurs kontynuacyjny). Każda z 

klas podzielona zostanie na dwie grupy zaawansowania. Przydział do grup zostanie przeprowadzony w 

ciągu dwóch pierwszych tygodni września 2023 roku na podstawie testu poziomującego. 

10. Grupa językowa języka obcego liczy maksymalnie 24 uczniów. 
 

11. W miarę możliwości utworzone zostaną grupy językowe o różnym stopniu zaawansowania – przydział 

do grup nastąpi na podstawie wyników testów poziomujących, które zostaną przeprowadzone w ciągu 

dwóch pierwszych tygodni września 2023 roku 

 

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego 

  
1. Na I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Dyrektora 

Szkoły.  
 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów, na II etapie postępowania 

rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość 

wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania 

rekrutacyjnego w III etapie brane są pod uwagę następujące kryteria: 

• wielodzietność rodziny kandydata, 
 

• niepełnosprawność kandydata, 
 

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
 

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
 

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
 

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
 

• objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
 

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość. 
 

4. Jeżeli w wyniku trzech etapów postępowania rekrutacyjnego nadal istnieją równorzędne wyniki, 

o przyjęciu kandydata do Szkoły decydują kryteria szczegółowe rozpatrywane w następującej 

kolejności: 

a. łączna liczba punktów uzyskanych z egzaminu ośmioklasisty, 
 

b. łączna liczba punktów uzyskanych z egzaminu ośmioklasisty z zakresu języka polskiego  
 

oraz języka obcego nowożytnego - dla kandydata do oddziałów  1A ,1B, 1C 
 

c. łączna liczba punktów z egzaminu ośmioklasisty w zakresie matematyki i języka obcego 

nowożytnego – dla kandydata do oddziałów  1D, 1E, 1F, 1G, 1H,1I,  

d. wyższa ocena z przedmiotu dodatkowo punktowanego przez szkołę dla danego oddziału: 

 

1A- geografia 
 

1B- historia  
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1C- historia 
 

1D- geografia 
 

1E- fizyka 
 

1F- fizyka 
 

1G- biologia 
 

1H- biologia 
 

1I- biologia 

 

e. ocena zachowania. 
 
 

Wymagane dokumenty 

 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu komputerowego podpisany przez kandydata, 

jego rodzica lub prawnego opiekuna. 

2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu po ósmej 

klasie szkoły podstawowej poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył kandydat. 

Wymienione dokumenty mogą być również poświadczone notarialnie. 

3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub 

tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jeżeli nie 

zostały wpisane na świadectwie. 

4. Dokumenty poświadczające spełnianie przez kandydata kryteriów rozpatrywanych na II i III etapie 

postępowania rekrutacyjnego: 

• opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 

specjalistyczną, 
 

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
 

• orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, jednego z rodziców, obojga rodziców lub 

rodzeństwa kandydata, 
 

• dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą, 
 

• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, 
 

• akt zgonu jednego z rodziców, 
 

• oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata lub niewychowywaniu żadnego 
 

dziecka wspólnie z jego rodzicem. 
 

Wymienione 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 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. 
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Po zakwalifikowaniu kandydata do Szkoły (tj. od 20 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. ) 
 

wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów: 
 

a. oryginału świadectwa ukończenia szkołę podstawową, 
 

b. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
 

c. karty zdrowia, 
 

d. dwóch aktualnych fotografii (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko), 
 

e. deklaracji wyboru drugiego języka obcego (załącznik –strona internetowa szkoły:  
 
 
 
 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna pracuje zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Świętokrzyskiego 

Kuratora Oświaty w budynku szkoły przy ul. Śniadeckich 9 w Kielcach, w godzinach od 9.00 do 15.00. 

 

Tryb odwoławczy 
 

1.  Procedura odwoławcza została scharakteryzowana w Zarządzeniu nr 10/2023 Świętokrzyskiego 

Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2023r. 

2. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Kielcach ulica Prosta 10. 

 

 

Informacje dotyczące II LO w Kielcach dostępne są na stronie internetowej Liceum http://www.sniadek.pl 

Adres e-mail:sniadek@sniadek.pl 
DYREKTOR 

mgr Tomasz Kośny 
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