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Informacje dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych 

na rok szkolny 2016/2017 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego 

w Dąbrowie Górniczej 

 

 

I. Podstawa prawna: 

  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. poz. 2156 z 2015 r. z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 poz. 1942) 

3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia. 2016 r. w sprawie terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, 

klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych 

gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017. 

 

Nabór prowadzony jest w systemie elektronicznym  

 

II. Terminarz rekrutacji 

 

 

1. Składanie wniosków wraz odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do klasy pierwszej: 

6 maja – 21 czerwca 2016 r. do godziny 12
00

. 

 

2. Dostarczanie świadectwa lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia lub potwierdzonej kopii 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego: 

24 czerwca – 28 czerwca 2016 r. do godziny 15
00

. 

 

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych z podziałem na oddziały i listy kandydatów niezakwalifikowanych do 

szkoły: 

15 lipca 2016 r. – godzina 10
00

. 

 

4. Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego: 

15 lipca – 21 lipca 2016 r. do godziny 10
00

. 

 

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych 

miejscach w szkole: 

22 lipca 2016 r. – godzina 9
00

. 

 

6. Prowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami: 

22 lipca – 31 sierpnia 2016 r. 

 

 

III. Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych od kandydata: 

 

1. wniosek rodzica (prawnego opiekuna lub osobę sprawującą pieczę zastępczą) o przyjęcie kandydata do szkoły, 

2. świadectwo lub potwierdzona dwustronnie kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, 

3. zaświadczenie lub potwierdzona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

4. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

5. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dotyczących wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności 

kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa, samotnego wychowywania kandydata w rodzinie oraz objęcia kandydata pieczą zastępczą. 

 

Kandydaci przyjęci do szkoły, dostarczają ponadto: 

 

6. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 

7. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

8. dwa podpisane na odwrocie zdjęcia, 

9. bilans zdrowia ucznia, karta zdrowia i karta szczepień. 

 

IV. Limit przyjęć 

 

1. Przewidywana liczba klas pierwszych:                      4 oddziały. 

2. Liczebność każdego z oddziałów:        32 uczniów. 

3. Łączny limit miejsc w klasach pierwszych:     128 uczniów. 

 

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad 

wojewódzkim, przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum. 
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V. Informacje dodatkowe 

 

1. Tryb odwoławczy od decyzji Komisji Rekrutacyjnej Art. 20zc Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.( tekst jednolity Dz. U. 

2015 r. poz 105)  

2. Tryb przyjmowania cudzoziemców na podstawie Rozporządzenia MEN (Dz. U. 2015 r. poz. 1202)  

Kandydaci, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty innych państw są przyjmowani zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, 

innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali 

naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych 

zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia. 

Cudzoziemców nie obowiązuje tryb elektroniczny. 

http://ohp.pl/files/0000000029.pdf
http://ohp.pl/files/0000000029.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150001202&type=2

