Zasady rekrutacji absolwentów szkół podstawowych
do II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie
w roku szkolnym 2022/2023
I Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017
r. poz. 60).
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 poz. 1737).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020
poz. 1394).
5. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.
II Oferta edukacyjna:
1. Kandydat do II Liceum Ogólnokształcącego im Romualda Traugutta w Częstochowie może składać
podania o przyjęcie do następujących klas:
I A – klasa przygotowująca do matury międzynarodowej, od 3 klasy realizowany jest program matury
międzynarodowej (obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych)
- nauczane języki: angielski oraz francuski (od podstaw) lub niemiecki kontynuacja
- przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. angielski, historia lub wos
I B – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka
- nauczane języki: angielski oraz niemiecki (kontynuacja) lub francuski lub rosyjski**
- przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia, chemia
I C:
Ci (grupa 15 osób) – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: - matematyka, fizyka,
informatyka
Cp (grupa 15 osób) - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym : matematyka, fizyka,
j. angielski
- nauczane języki: angielski oraz niemiecki lub francuski lub rosyjski **
- przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, fizyka, informatyka lub j. angielski
I D – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka, j. angielski
- nauczane języki: angielski oraz niemiecki (kontynuacja) lub francuski lub rosyjski**
- przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski
I E:
Ea (grupa 15 osób) – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, j. angielski
Ew (grupa 15 osób) – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, wos
- nauczane języki: angielski oraz niemiecki (kontynuacja) lub francuski lub rosyjski**
- przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, historia, j. angielski lub wos

** W klasie B, C, D i E - j. niemiecki - wyłącznie grupa kontynuacyjna, w klasie B, C, D i E - j. francuski grupa podstawowa, kontynuacja wyłącznie, jeśli zbierze się 10-osobowa grupa, j. rosyjski - wyłącznie od
podstaw .
2. Wybór jednej lub kilku klas przez kandydatów potwierdzony musi być podaniem o przyjęcie do
wybranych klas. Wybór klasy przez kandydatów potwierdzony kwalifikacją w systemie elektronicznym
jest ostateczny.
3. W każdej klasie obowiązuje limit 30 miejsc.
III. Kryteria rekrutacji.
1. Kandydat do liceum może uzyskać maksymalnie 200 punktów. Do klasy przygotowującej do matury
międzynarodowej obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych.
a) Kandydaci będą mieli naliczane punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
z j. polskiego oraz matematyki bez względu na wybór klasy oraz:
- do klasy A - j. angielski, historia lub wos
- do klasy B – biologia, chemia
- do klasy C (Ci i Cp) – fizyka, informatyka lub j. angielski
- do klasy D – geografia, j. angielski
- do klasy E (Ea i Ew) – historia, j. angielski lub wos
Punktacja za poszczególne oceny:
celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt
Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 pkt.
b) Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej wynosi 100 pkt.
Za każdy uzyskany procent z j. polskiego i matematyki uczeń otrzymuje 0,35 punktu, z języka obcego
nowożytnego 0,3 punktu. Maksymalnie po 35 punktów za egzamin z: języka polskiego i matematyki oraz
maksymalnie 30 punktów za egzamin z języka obcego nowożytnego.
c) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.
d) Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można
maksymalnie 18 punktów.
e) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.
f) Osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

2. Do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im Romualda Traugutta przyjmowani będą
absolwenci szkół podstawowych, legitymujący się największą ilością punktów wśród kandydatów do
danego oddziału wg limitu miejsc.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają stosowne przepisy prawa,
w szczególności wymienione w pkt. I.
IV. Obowiązują następujące terminy:

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z
dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego
rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do oddziału
międzynarodowego.
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego
opiekuna) z wyłączeniem oddziałów międzynarodowych.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana
przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę
szkół do których kandyduje.
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych do
oddziału międzynarodowego.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu
kompetencji językowych.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
związanych z ustaleniem tych okoliczności.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

od 16 maja 2022r.
do 30 maja 2022r.
do godz. 15.00

od 1 sierpnia
2022r.
do 3 sierpnia
2022r.

od 16 maja 2022r.
do 20 czerwca
2022r.
do godz. 15.00

od 1 sierpnia
2022r.
do 3 sierpnia
2022r.
do godz. 15.00

od 24 czerwca
2022r.
do 13 lipca 2022r.
do godz. 15.00

nie dotyczy

I termin
10 czerwca 2022r.
godz. 12:00
II termin
6 lipca2022r.
godz.12.00
I termin 15
czerwca 2022r.
godz. 10:00;
II termin 8 lipca
2022r. godz.
10:00

5 sierpnia 2022r.
godz.12.00

11 sierpnia 2022r.

do 13 lipca 2022r.

3 sierpnia 2022r.

do 19 lipca 2022r.

11 sierpnia 2022r.

8.

9.

10.

11.

12.

rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez
wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w
oświadczeniach.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile
nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty
informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach
ponadpodstawowych.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia.

13.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia
odmowy przyjęcia.

14.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

15.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej.

20 lipca 2022r.

12 sierpnia 2022r.

od 21 lipca 2022r.
do 28 lipca 2022r.
do godz. 15.00

od 16 sierpnia
2022r. do 18
sierpnia 2022r.
do godz. 15.00

29 lipca 2022r.
do godz. 14.00

19 sierpnia 2022r.
do godz. 14.00

do 1 sierpnia
2022r.

22 sierpnia 2022r.

do 5 sierpnia
2022 r.

25 sierpnia 2022r.

do 3 dni od dnia
wystąpienia o
sporządzenie
uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia
otrzymania
uzasadniania
odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia
złożenia
odwołania do
dyrektora szkoły

do 3 dni od dnia
wystąpienia o
sporządzenie
uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia
otrzymania
uzasadniania
odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia
złożenia
odwołania do
dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły,
w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20
marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493
z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

V. Przed zaakceptowaniem zasad rekrutacji kandydat zobowiązany jest zapoznać się z komunikatami
oraz wzorami dokumentów dot. rekrutacji umieszczonymi na oficjalnej stronie szkoły pod adresem:
www.2lo.traugutt.net w zakładce rekrutacja.
VI. Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat może zadeklarować chęć kontynuowania
nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.
Kandydat zostaje przyjęty do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do
którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. Przydziału do poszczególnych klas
dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.

