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Regulamin rekrutacji  

do II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim 

na rok szkolny 2021/2022 
 
 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r (Dz.U. 2019 poz. 1737) w sprawie 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  

do publicznych przedszkoli, szkół placówek i centrów 

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 

 

1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.  

2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru 

kwestionariusze - podania pobrane i wydrukowane z Systemu.  

3. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców.  

4. W trakcie rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego:  

a. kandydat składając podanie-kwestionariusz określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do 

danego oddziału,  

b. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub 

nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie 

uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,  

c. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby 

oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się 

najwyżej na liście jego preferencji,  

d. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony 

na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria 

przyjęć do tych oddziałów,  

e. kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły, składając dokumenty, posługuje się kopiami 

świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej i kopiami zaświadczeń  

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczonymi przez dyrektora szkoły 

podstawowej, do której uczęszczał.  

5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające 

wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu.  

6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty 

– określonym terminarzu rekrutacji.  

7. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów  

w terminie określonym w terminarzu rekrutacji.  
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KRYTERIA REKRUTACJI 

 

1. Przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.  

2. Przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach 

kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego.  

3. Przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor 

szkoły.  

4. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie  

do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.  

5. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów  

spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.  

6. W rekrutacji do liceum przyjmuje się następujące kryteria:  

a. wyniki egzaminu ósmoklasisty;  

b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, 

matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora 

szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;  

c. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;  

d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  

• uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem  

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  

• osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu;  

e. w przypadku kryteriów ex aequo kopie odpowiednich dokumentów, potwierdzających 

uprawnienia kandydata.  

7. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: wynik przedstawiony  

w procentach z: 

a. języka polskiego, matematyki – mnoży się przez 0,35  

b. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3. 

8. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie 

ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły:  

a. za oceny wyrażone w stopniu:  

b. celującym – przyznaje się po 18 punktów;  

c. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;  

d. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;  

e. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;  

f. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

9. Za świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 

7 punktów.  

10. Sposób przyznawania punktów za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie 

ukończenia szkoły:  



II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim 

 

3 
 

a. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

7 punktów,  

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

5 punktów;  

b. za 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. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:  

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;  

c. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

• dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

• dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów,  

• dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów,  

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

5 punktów,  

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

3 punkty;  

d. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:  

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

• dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

• dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,  

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,  

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;  

e. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

• międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  

• krajowym – przyznaje się 3 punkty,  
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• wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  

• powiatowym – przyznaje się 1 punkt.  

11. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi 18 punktów.  

12. W przypadku przeliczania na punkty kryteria za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,  

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się  

3 punkty.  

13. Warunkiem otrzymania przez kandydata punktów za osiągnięcia jest wpisanie ich na świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły, 

którą ukończył kandydat.  

14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty,  

a. stosuje się następujący sposób przeliczania ocen na punkty z języka polskiego  

i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:  

• celującym – przyznaje się po 35 punktów,  

• bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,  

• dobrym – przyznaje się po 25 punktów,  

• dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,  

• dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów. 

b. stosuje się następujący sposób przeliczania ocen na punkty z języka obcego nowożytnego, 

wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:  

• celujący – przyznaje się 30 punktów,  

• bardzo dobry – przyznaje się 25 punktów,  

• dobry – przyznaje się 20 punktów,  

• dostateczny – przyznaje się 10 punktów,  

• dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów. 

15. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie  

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy są przyjmowani  

do szkoły w pierwszej kolejności.  

16. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez 

kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.  

17. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych  

w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, 

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 

potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej oraz kandydaci spełniający następujące kryteria społeczne:  

a. wielodzietność rodziny kandydata;  

b. niepełnosprawność kandydata;  

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

g. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Pierwszeństwo ex aequo określa się na podstawie kopii odpowiednich dokumentów, 

potwierdzających uprawnienia kandydata. 
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Lp. Przedmioty  

z rozszerzonym  

programem 

nauczania 

Symbol  

oddziału 

Języki obce  

(nauczanie w grupach 

międzyoddziałowych) 

Przedmioty 

uwzględniane  

w rekrutacji 
 

1.  
informatyka 

matematyka 

fizyka 

(i-f) 

informatyczno-matematyczna 

Języki do wyboru przez ucznia  

na poziomie podstawowym: 

niemiecki, rosyjski, angielski 

język polski 

matematyka 

informatyka lub fizyka 

język obcy 

2.  
matematyka, 

fizyka 

język angielski 

(m-f) 

matematyczno-fizyczna 

Języki do wyboru przez ucznia  

na poziomie podstawowym: 

niemiecki, rosyjski 

język polski 

matematyka 
fizyka  

język obcy 

3.  

 

język polski 

historia 

język angielski 

(hum) 

humanistyczna 

Języki do wyboru przez ucznia  

na poziomie podstawowym: 

niemiecki, rosyjski 

język polski 

matematyka 
historia lub wiedza  

o społeczeństwie 

język obcy 

4.  

 

biologia 

chemia 

język angielski 

(b-ch) 

biologiczno-chemiczna 

Języki do wyboru przez ucznia  

na poziomie podstawowym: 

niemiecki, rosyjski 

język polski 

matematyka 
chemia lub biologia 

język obcy 

5.  

matematyka 

geografia 

język angielski 

(men) 

menedżerska 

Języki do wyboru przez ucznia  

na poziomie podstawowym: 

niemiecki, rosyjski 

język polski 

matematyka 
geografia 

język obcy 

6.  

matematyka 

chemia 

język angielski 

(m-ch) 

matematyczno-chemiczna 

Języki do wyboru przez ucznia  

na poziomie podstawowym: 

niemiecki, rosyjski 

język polski 

matematyka 
chemia  

język obcy 

 
 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Kandydat składa w szkole pierwszego wyboru, następujące dokumenty (zgodnie  

z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2021/2022):  

a. wniosek o przyjęcie podpisany przez kandydata oraz rodziców, na druku pobranym  

z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji, zawierającym oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami;  

b. kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, potwierdzone 

na każdej stronie przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył kandydat (na każdej 

stronie kopii musi znajdować się adnotacja: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, 

pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora ośmioklasowej 

szkoły podstawowej i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby).  

c. dokumenty potwierdzające uprawnienia kandydata w pierwszeństwie przyjęcia do szkoły  

w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – 

kwalifikacyjnym . 
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2. Po zakwalifikowaniu do liceum należy dostarczyć:  

a. oryginalne świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej;  

b. oryginalne zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty;  

c. kartę zdrowia.  

d. 3 fotografie.  

 


