
 

Regulamin 

Rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 

do II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 2 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

im ppłk. dr. Stanisława Kuklińskiego  w Wągrowcu 

 

 

 

I.  Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 

2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 

publicznych oraz przechodzenia  z jednych typów szkół do innych(Dz. U. Nr 

26, poz. 232 ze zmianami). 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty. 

3. Ustawa o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z 

dnia 6.12.2013 roku. (Dz. U. 2014r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 

2002 roku w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami). 

6. Zarządzenie nr 110.1.1635.2014 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 

30.12.2014 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016. 

II. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje komisję 

rekrutacyjną. 

Komisja: 

1. Przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne. 

2. Ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. 

3. Ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

4. Podaje informację o wolnych miejscach w szkole. 

5. Sporządza protokoły z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. 

III. Uwagi ogólne: 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum, 

którego ocena z zachowania jest wyższa od nieodpowiedniej. 

2. Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej odbywa się na podstawie osiągniętych 

wyników ustalonych przez komisje w postępowaniu rekrutacyjno-

kwalifikacyjnym. 

3. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej 

powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanie przez 

zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

4. Kandydaci – laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, 

laureaci olimpiad dla gimnazjalistów oraz laureaci konkursów przedmiotowych 

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w 

całości lub poszerza treść podstawy programowej co najmniej jednego 

przedmiotu, uzyskują w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym 200 



punktów i przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników 

wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum i egzaminie 

gimnazjalnym. 

5. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym otrzymują 

określoną liczbę punktów za swoje osiągnięcia. Maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskana przez kandydata do liceum wynosi 200. 

6. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decydują sumy punktów 

uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego. 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie przyjmuje się kandydatów z 

problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym, publicznej poradni 

specjalistycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana 

szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę łączne kryteria, które maja jednakowa 

wartość:  

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

8. Gdy wyżej wymienione preferencje nie dają możliwości ustalenia kolejności 

kandydatów z taką sama liczbą punktów, decyzję w tej sprawie podejmuje 

komisja. 

9. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych 

dokumentów spowoduje zaprzestanie wobec kandydata czynności rekrutacyjno-

kwalifikacyjnych lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień. 

10. O umieszczeniu kandydata na listach zakwalifikowanych do przyjęcia 

decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły. 

11. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie 

określonym w szczegółowym kalendarzu jest potwierdzeniem wyboru i 

podstawą do umieszczenia kandydata na liście przyjętych do szkoły. 

IV. Harmonogram rekrutacji i wymagane dokumenty 

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie elektronicznie – prosimy 

zaglądać na stronę internetową szkoły: www.zsp2wagrowiec.pl 

Podane niżej terminy są obowiązujące: 

W terminie od 11 maja (poniedziałek) do 2 czerwca (wtorek), do godz. 15.00 

kandydaci rejestrują się w aplikacji na stronie internetowej: 

www.powiatwagrowiecki.edu.com.pl/kandydat. Następnie wypełnione, wydrukowane 

i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów wraz z wymaganymi załącznikami 

dostarczają do szkoły pierwszego wyboru. 

Do 24 czerwca (środa) kandydat dokonuje ewentualnych zmian decyzji o wyborze 

szkoły (za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów) i zgłasza zmianę w szkole 

pierwszego wyboru, po czym składa dokumenty do ostatecznie wybranych szkół. 

Do dnia 30 czerwca (wtorek) do godz. 15.00 dostarczyć: 

http://www.zsp2wagrowiec.pl/
http://www.powiatwagrowiecki.edu.com.pl/kandydat


 poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia 

gimnazjum, 

 poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego. 

 

Do dnia 7 lipca (wtorek), do godz. 13.00 – w związku z ogłoszeniem w dniu 3 lipca 

(piątek) listy kandydatów przyjętych do szkoły – należy potwierdzić wole podjęcia 

nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia 

gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 
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Profil kształcenia 
Przedmioty nauczane na poziomie 

rozszerzonym 

Przedmioty punktowane 

 przez szkolną komisję rekrutacyjno-
kwalifikacyjną  

humanistyczna język polski, historia, język obcy historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie 

biologiczno – chemiczna biologia, chemia, język obcy biologia, chemia, język obcy 

pedagogiczna biologia, język polski, język obcy język obcy, biologia, wiedza o społeczeństwie 

ogólna 
geografia, wiedza o społeczeństwie, 

 język obcy 
wiedza o społeczeństwie, geografia, język obcy 

akademicka klasa politechniczna matematyka, fizyka fizyka i astronomia, matematyka  

bezpieczeństwo publiczne  geografia lub wiedza o społeczeństwie  (1 do wyboru), biologia biologia, matematyka, wychowanie fizyczne 

sportowa* geografia, chemia, wiedza o społeczeństwie  ( do wyboru), biologia wiedza o społeczeństwie, geografia, język obcy 

Profil kształcenia 
Przedmioty nauczane na poziomie 
rozszerzonym 

Przedmioty punktowane                                       
przez szkolną komisję                    

rekrutacyjno-kwalifikacyjną 

 
TECHNIK HOTELARSTWA 

 
geografia, język obcy 

 
geografia, język obcy, wiedza o społeczeństwie 

http://www.zsp2wagrowiec.pl/


*Zainteresowani nauką w II LO – klasa sportowa – sekcja piłki nożnej, 

przed rejestracją proszeni są o kontakt telefoniczny z trenerem Klubu 

sportowego Nielba p. Grzegorzem Należytym (tel.: 516 066 972). 

Gimnazjaliści spoza terenu powiatu proszeni są o kontakt telefoniczny ze 

szkołą. 

VI. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów  i innych osiągnięć 

kandydatów na stronie www.zsp2wagrowiec.pl/rekrutacja/informator: 

 przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty punktacja 
łącz
nie 

1. liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2 
max 12 
punktów 
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2. 
liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną 
komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2  
(z wyłączeniem języka polskiego) 

max 12 
punktów 

3. 
liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję 
rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2  
(z wyłączeniem języka polskiego)  

max 12 
punktów 

4. 
liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję 
rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 
(z wyłączeniem języka polskiego) 

max 12 
punktów 

 
5. świadectwo z wyróżnieniem 8 punktów 

 
6. 

 
konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  oraz innych kuratorów 
oświaty - udział w finale wojewódzkim (punktowane maksymalnie dwa przedmioty 2 x12 pkt.): 

- języka polskiego, 
- języka niemieckiego, 
- języka rosyjskiego, 
- języka francuskiego, 
- języka angielskiego, 
- geografii, 
- chemii, 
- fizyki, 
- historii, 
- matematyki, 
- biologii, 
- wiedzy o społeczeństwie pN. Konkurs wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej; 

- do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa przedmioty: 2*12 punktów 

max 24 
punkty 

 
TECHNIK INFORMATYK 

 
matematyka, język obcy 

 
informatyka, matematyka, język obcy 

 
TECHNIK EKONOMISTA 

 
matematyka, język obcy 

 
geografia, matematyka, język obcy 



7.  
sposób punktowania innych osiągnięć kandydata: 

a) sportowe: 

- międzynarodowe lub ogólnopolskie (miejsca 1-6)                                   8 pkt. 

-  wojewódzkie (miejsca 1-3)                                                                      6 pkt. 

-  powiatowe (miejsca 1-3)                                                                         3 pkt. 
b) artystyczne: 

- międzynarodowe lub ogólnopolskie ( laureat, miejsca 1-3, wyróżnienia) 8 pkt. 

-   wojewódzkie (laureat, miejsca 1-3)                                                        6 pkt. 
- powiatowym  ( laureat, miejsca 1-3)                                                                3 pkt. 

c) konkursy wiedzy: 

- międzynarodowe lub ogólnopolskie ( laureat, miejsca 1-3, wyróżnienia) 8 pkt 
 
- wojewódzkie  (laureat, miejsca 1-3)                                                                  6 pkt 
 
- powiatowe ( laureat,  miejsca 1-3)                                                                   3 pkt. 
Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe 
osiągnięcie absolwenta gimnazjum  w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko raz. W konkursach 
wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursie 
 

max 16 
punktów  

8. aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie 
wolontariatu 

4 punkty 

9. 
 egzamin gimnazjalny: 

- „część humanistyczna” 

 język polski (max 100%=20 pkt) 

 historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt) 

-„część matematyczno-przyrodnicza” 

 matematyka (max 100%=20 pkt) 

 przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt) 

-„część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy”  
(max 100%=20 pkt) 

 
 

max 40 
punktów 

 
 
 
 

max 40 
punktów 

 
 

max 20 
punktów 
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MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW  
MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 

200 

 

VII. Wymagane dokumenty: 

1. Formularz podania o przyjęcie do szkoły (dostępny po zarejestrowaniu się 

kandydata na stronie www.powiatwagrowiecki.edu.com.pl/Kandydat). 

2. 3 fotografie legitymacyjne ( w opisanej imieniem i nazwiskiem kopercie). 

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum. 

4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

5. Udokumentowane informacje o sukcesach, olimpiadach, zawodach i 

konkursach artystycznych (zgodnie z lista konkursów ogłoszona przez 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu). 

6. Karta pomocnicza. 

VIII. Odwołanie: 

1. Odwołania związane wyłącznie z dostrzeżonymi błędami proceduralnymi (np. 

w obliczaniu liczby punktów) należy składać do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni 

od ogłoszenia ostatecznej listy przyjętych. Odwołania zostaną rozpatrzone w 

ciągu siedmiu dni od ich złożenia. 

2. Wszystkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji do klas 

pierwszych rozstrzyga dyrektor szkoły. 

http://www.powiatwagrowiecki.edu.com.pl/Kandydat

