
II Liceum Ogólnokształcące 

im. Mikołaja Kopernika w Lesznie 
z Oddziałami Dwujęzycznymi  

i Międzynarodowymi 
ul. B. Prusa 33, 64-100 Leszno 

tel./fax: +48655268485 
e-mail: sekretariat@IILO.leszno.pl 

  www.IILO.leszno.pl 
 

 

Regulamin przyjęć do klasy biologiczno-chemicznej 

z rozszerzonym językiem angielskim  

 II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  

w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi  

na rok szkolny 2020/2021 

dla absolwentów szkoły podstawowej 
 

I. Podstawa prawna 

Zarządzenie nr 110.1.8.2020 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. 
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas 
pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas 
pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia , publicznych szkół policealnych  oraz do 
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.  
 
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 i art. 161ust.2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, z późn. zm.) 
 
§11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737). 

 

II. Do klas liceum mogą kandydować uczniowie ósmych klas szkoły 

podstawowej. 

 

III.  Postępowanie kwalifikacyjne: 

 
1. Na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez 

Dyrektora Szkoły. 

3. Kandydaci i ich rodzice są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem przyjęć przed 

przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego. Regulamin znajduje się w sekretariacie 

szkoły i jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 

4. Terminarz rekrutacji: 

a) od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. do godziny 15:00 – złożenie dokumentów: 

 Podanie (wydrukowane z systemu „Nabór elektroniczny”),  

 Życiorys (powinien zawierać opis zainteresowań ucznia, osiągnięć w konkursach 

przedmiotowych i zawodach sportowych, działalności społecznej itp.), 

 3 podpisane fotografie, 
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b) od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. do godziny 15.00 – złożenie dokumentów: 

 poświadczona przez dyrektora szkoły kopia świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej, 

 poświadczona przez dyrektora szkoły kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu 
zewnętrznego. 

c) 13 lipca 2020r. godzina 10:00 - ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.  

d) Od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. do godziny 15:00 – złożenie dokumentów: 

 Oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole. 

e) 21 lipca 2020 r. godzina 13:00 - ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 
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IV. Warunki rekrutacji: 
 

1. Kandydat do klasy biologiczno – chemicznej z rozszerzonym językiem 

angielskim może uzyskać maksymalnie 200 punktów zgodnie z 

podstawą prawną: 

 

 

lp. przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty punktacja łącznie 

1. 
punktowo określona ocena z języka polskiego i matematyki (patrz tabela 
punktów poniżej) 

do 36 punktów 
(2x18 pkt.)  
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2. punktowo określone oceny z przedmiotów obowiązkowych wskazanych przez 
szkolną komisję rekrutacyjną (patrz tabela punktów poniżej) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

do 36 punktów 
(2x18 pkt) 

3. świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów 

4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły  do 18 punktów 
  

5. aktywność kandydata na rzecz innych ludzi oraz środowiska naturalnego, 

zwłaszcza w formie wolontariatu 
3 punkty 

6. egzamin zewnętrzny (wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego 

i matematyki mnoży się przez 0,35 a z języka obcego przez 0,3): 

- język polski 

- matematyka 

- język obcy nowożytny 

 

do 35 punktów 

do 35 punktów 

do 30 punktów 
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MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 

MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 
200 punktów 

1A      historia, język obcy 

  
1B   język obcy, biologia 

1C     biologia, chemia 

  

  

1D     biologia,  chemia  

1F1    fizyka, język obcy  

  

1E      fizyka, język obcy 

  
1F2   geografia, język obcy  
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UWAGA! 
 
 
Niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół oraz wyżej określonych zasad w pierwszej 
kolejności przyjmowany jest do wybranej szkoły ponadpodstawowej:  

 laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

 laureat konkursu przedmiotowego organizowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
oraz innych kuratorów oświaty, 

 Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów poświadczających wyżej 

wymienione osiągnięcia. Na liście przyjętych kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach, 

z wpisem odpowiednio „laureat/finalista olimpiady, laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych 

punktów. 

 

Tabela punktów za oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej: 

ocena celująca 18 punktów 

ocena bardzo dobra 17 punktów 

ocena dobra 14 punktów 

ocena dostateczna 8 punktów 

ocena dopuszczająca 2 punkty 
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