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Zasady rekrutacji.
Regulamin rekrutacji do II LO im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie
na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego publicznych przedszkoli, szkól, placówek
i centrów.
§ 11baa ust. 2 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 późn. zm.)
Rozporządzenie MEN 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.
Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wykazu zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego 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 w roku szkolnym 2019/2020.
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Wstęp:
Rekrutacja do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie odbywa się za
pośrednictwem elektronicznego naboru. Absolwenci szkoły podstawowej powinni założyć swoje
konto na stronie:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl
i zgodnie z zawartymi tam instrukcjami dokonać wyboru szkoły (max. 3) i klasy (można wybrać
dowolną ilość oddziałów w danej szkole).

Terminy związane z rekrutacją:
 01 marca 2021 r. rozpoczyna działalność SPI (szkolny punkt informacyjny), który jest czynny
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 15.00,
 od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. (godz. 15:00) rejestracja kandydatów w systemie,
wydrukowanie i złożenie podania w szkole pierwszego wyboru (podanie musi być podpisane
przez rodziców lub prawnych opiekunów),
 od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. (godz. 15:00) dostarczenie do punktu naboru świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, ewentualnie
zmiana decyzji o wyborze szkoły lub profilu,
 22 lipca 2021 r. publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia,
 do 30 lipca 2021 r. (godz. 15:00) potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie
oryginałów dokumentów - świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu
ósmoklasisty,
 2 sierpnia 2021 r. publikacja list przyjętych,
 od 3 do 23 sierpnia 2021 r. przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej poza systemem (jeżeli
będą wolne miejsca).
Wymagane dokumenty:
 podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
 dwie fotografie,
 kopia świadectwa ukończenia szkoły poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej, którą
kandydat ukończył,
 kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty poświadczona przez dyrektora szkoły
podstawowej, którą kandydat ukończył,
 dokumenty świadczące o szczególnej sytuacji ucznia, która daje mu pierwszeństwo w przyjęciu
do szkoły w przypadku równorzędnych wyników. Dotyczy: sierot, osób przebywających
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osób umieszczonych w rodzinach
zastępczych, kandydatów o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym
ustalono indywidualny program lub tok nauki, 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.
 dokumenty (dyplomy, zaświadczenia) laureatów, finalistów konkursów przedmiotowych
i innych konkursów.
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Warunki rekrutacji:
1. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów rekrutacyjnych kandydata (max 200 pkt), na które
składają się:
 punkty uzyskane z egzaminu ósmoklasisty (max 100 pkt):
 wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego i matematyki – mnoży
się przez 0,35, języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3;


punkty uzyskane za oceny na świadectwie końcowym z języka polskiego, matematyki i
dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (max 72 pkt):
 kl. biologiczno-chemiczna – biologia, chemia lub fizyka (pod uwagę brana jest
wyższa ocena);
 kl. humanistyczno-językowa – j. obcy, historia lub wos (pod uwagę brana jest
wyższa ocena);
 kl. matematyczno-techniczna - fizyka, informatyka lub j. obcy (pod uwagę brana
jest wyższa ocena);
 kl. językowa – j.obcy, historia lub wos, (pod uwagę brana jest wyższa ocena);
- zgodnie z zasadą: 18 pkt. – cel, 17 pkt. – bdb, 14 pkt. - db, 8 pkt. – dst, 2 pkt. – dop,



punkty za świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt,



punkty za konkursy i zawody (max 18 pkt):
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:
a)
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10
punktów,
b)
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
c)
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
d)
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e)
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów,
f)
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3
punkty;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

1)

2)

3)

4)
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dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 10 punktów,
b)
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 7 punktów,
c)
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 5 punktów,
d)
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e)
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f)
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a)
międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b)
krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c)
wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d)
powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
a)

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych (pkt 1-5), na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za
najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach.

 punkty za aktywność społeczną – 3 pkt
2. W przypadkach uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z
przyczyn losowych lub zdrowotnych przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, i
języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym
za uzyskanie z:
 języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 celującym – przyznaje się po 35 pkt,
 bardzo dobrym – przyznaje się po 30 pkt,
 dobrym – przyznaje się po 25 pkt,
 dostatecznym – przyznaje się po 15 pkt,
 dopuszczającym – przyznaje się po 10 pkt,
 języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 celującym – przyznaje się po 30 pkt,
 bardzo dobrym – przyznaje się po 25 pkt,
 dobrym – przyznaje się po 20 pkt,
 dostatecznym – przyznaje się po 10 pkt,
 dopuszczającym – przyznaje się po 5 pkt,
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3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
pierwszeństwo ma Kandydat:
 który ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 który spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o
systemie oświaty: 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.

Tryb odwoławczy:
Wszelkiego
rodzaju
odwołania
związane
z
rekrutacją
będą
rozpatrywane,
w porozumieniu z organem prowadzącym, przez komisję odwoławczą powołaną przez dyrektora
szkoły. Odwołania należy składać na piśmie w sekretariacie szkoły w terminie do 3 dni od zakończenia
naboru w szkole.
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Profile klas
Każdy z uczniów, w ramach zajęć pozalekcyjnych, może rozpocząć naukę j. rosyjskiego,
j. łacińskiego, rysunku odręcznego oraz uczestniczyć w zajęciach licznych kół zainteresowań
(teatralne, filozoficzne, turystyczne, fotograficzne, szachowe, koła przedmiotowe, SKS, Klub
Europejski).

Kl. A Biologiczno - chemiczna
Klasa o orientacji na przedmioty przyrodnicze. Zajęcia prowadzone w tej klasie pozwalają na
rozwijanie szerokich zainteresowań i różnorodnych uzdolnień w zakresie poznawania
i badania otaczającego nas świata przyrody. Program dydaktyczny wzbogacony jest wykładami
i zajęciami laboratoryjnymi na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej.
Klasę powinny wybierać osoby o zainteresowaniach przyrodniczych, lubiące biologię
i chemię i wiążące swoją przyszłość przede wszystkim ze studiami medycznymi, a także
z biologią, biotechnologią, ekologią.
Liczba miejsc: 30. Cykl kształcenia: 4 lata. Minimum punktowe: brak. Maksimum punktowe: 200.
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone :
biologia, chemia, matematyka.
Pierwszy język obcy:
j. angielski
Drugi język obcy:
j. niemiecki
j. łaciński w medycynie
W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
j. polski
matematyka
biologia
chemia lub fizyka (pod uwagę brana jest wyższa ocena)
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Kl. B Humanistyczno - językowa
Klasa o orientacji na przedmioty humanistyczne. Przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych
historią, językiem polskim i wiedzą o społeczeństwie.
Absolwenci tej klasy wybierają studia na kierunkach humanistycznych (polonistyka, historia,
politologia, dziennikarstwo, historia sztuki , archeologia, etnografia, europeistyka,
kulturoznawstwo i inne kierunki filologiczne).
Liczba miejsc: 30. Cykl kształcenia: 4 lata. Minimum punktowe: brak. Maksimum punktowe: 200.
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone :
język polski, język angielski, historia.
Pierwszy język obcy:
j. angielski
Drugi język obcy:
j. niemiecki
W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
j. polski
matematyka
język obcy
historia lub wos (pod uwagę brana jest wyższa ocena)
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Kl. C Matematyczno – techniczna (z j. angielskim)
Klasa o orientacji na przedmioty ścisłe. Zajęcia prowadzone w tej klasie pozwalają na rozwijanie,
kształtowanie wiedzy i zdolności, które wymagane są na studiach politechnicznych.
Rozszerzone, autorskie programy nauczania z matematyki, informatyki będą sukcesywnie
wzbogacane o nowe treści (np. elementy analizy - matematyka, obsługa programów typu CAD
z podstawami rysunku technicznego i 3D).
Program dydaktyczny wzbogacają wykłady i zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej.
W ramach obowiązkowych zajęć uczniowie realizują zajęcia z rysunku technicznego (od podstaw).
Klasa dedykowana jest przyszłym inżynierom: budownictwa, mechaniki, architektury i innych
kierunków politechnicznych.
Liczba miejsc: 30. Cykl kształcenia: 4 lata. Minimum punktowe: brak. Maksimum punktowe: 200.
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone :
matematyka, fizyka, język angielski.
Pierwszy język obcy:
j. angielski
Drugi język obcy:
j. niemiecki
W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
j. polski
matematyka
fizyka
informatyka lub język obcy (pod uwagę brana jest wyższa ocena)
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Kl. D Matematyczno – techniczna (z informatyką)
Klasa o orientacji na przedmioty ścisłe. Zajęcia prowadzone w tej klasie pozwalają na rozwijanie,
kształtowanie wiedzy i zdolności, które wymagane są na studiach politechnicznych.
Rozszerzone, autorskie programy nauczania z matematyki, informatyki będą sukcesywnie
wzbogacane o nowe treści (np. elementy analizy - matematyka, obsługa programów typu CAD
z podstawami rysunku technicznego i 3D).
Program dydaktyczny wzbogacają wykłady i zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej.
W ramach obowiązkowych zajęć uczniowie realizują zajęcia z rysunku technicznego (od podstaw).
Klasa dedykowana jest przyszłym inżynierom: budownictwa, mechaniki, architektury i innych
kierunków politechnicznych.
Liczba miejsc: 30. Cykl kształcenia: 4 lata. Minimum punktowe: brak. Maksimum punktowe: 200.
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone :
matematyka, fizyka, informatyka.
Pierwszy język obcy:
j. angielski
Drugi język obcy:
j. niemiecki
W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
j. polski
matematyka
fizyka
informatyka lub język obcy (pod uwagę brana jest wyższa ocena)
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Kl. E Językowa
Klasa o orientacji na języki obce.
Proces dydaktyczny wzbogacają wymiany międzyszkolne młodzieży ze szkołami z Wielkiej Brytanii
i Niemiec. Od kilkunastu lat uczestniczymy w pracach Międzynarodowej Sieci Szkół ST. Marienthal.
Wysokie kompetencje językowe i przedmiotowe absolwentów klas językowych pozwalają na szerokie
korzystanie z oferty studiów zagranicznych.
Absolwenci tej klasy wybierają studia na kierunkach filologicznych, społecznych,
socjologicznych, psychologicznych.
Liczba miejsc: 30. Cykl kształcenia: 4 lata. Minimum punktowe: brak. Maksimum punktowe: 200.
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone :
język angielski, język polski, wos.
Pierwszy język obcy:
j. angielski
Drugi język obcy:
j. niemiecki
W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
j. polski
matematyka
język obcy
historia lub wos (pod uwagę brana jest wyższa ocena)
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