ZASADY REKRUTACJI
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II
IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO
I TECHNIKUM NR 2 W MORĄGU
Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym.
Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
2020/2021:
1. 11 maja - 23 czerwca 2020 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
2. do 10 lipca 2020 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
3. 26 czerwca - 30 czerwca 2020 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach
egzaminu ósmoklasisty,
4. 13 lipca 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
5. 13 lipca – 20 lipca 2020 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia
nauki przez złożenie oryginałów dokumentów
6. 21 lipca 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021
dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej określa ZARZĄDZENIE NR 4
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2020 r.

I.

II.

Planowane oddziały klas pierwszych czteroletniego liceum dla absolwentów
ośmioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021:
o
klasa A - POLITECHNICZNA (rozszerzenia: geografia, matematyka, fizyka;
języki obce: angielski i niemiecki lub francuski, lub rosyjski),
o
klasa B - HUMANISTYCZNA (rozszerzenia: język polski, historia i wiedza o
społeczeństwie; języki obce: angielski i niemiecki lub francuski, lub rosyjski),
o
klasa C - MEDYCZNA (rozszerzenia: biologia, chemia i język angielski;
języki obce: angielski i niemiecki lub francuski, lub rosyjski).
Planowane oddziały klas pierwszych pięcioletniego technikum dla absolwentów
ośmioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021:

o

III.

klasa T - TECHNIK INFORMATYK (rozszerzenia: matematyka, informatyka
lub język angielski; języki obce: angielski, niemiecki)
grupa I: grafika komputerowa,
grupa II: e-sport.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Leona
Kruczkowskiego lub Technikum Nr 2 w Morągu jako szkoły pierwszego wyboru
powinien dostarczyć w terminach określonych harmonogramem naboru następujące
dokumenty:
wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły,
oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora szkoły) świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty
kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia,
karta zdrowia,
dwa zdjęcia legitymacyjne,
dodatkowe posiadane dokumenty (orzeczenia - opinie poradni psychologicznopedagogicznej, zaświadczenia lekarskie, dokumenty potwierdzające, itp).









Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji zawierają dokumenty:
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 r. poz. 1737)

Zestaw przedmiotów, z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji
do poszczególnych klas:
Klasa

Wybrane przedmioty

A
POLITECHNICZNA

język polski, matematyka, język angielski,
geografia

B
HUMANISTYCZNA

język polski, matematyka, język angielski, historia

C
MEDYCZNA

język polski, matematyka, język angielski, biologia

T
TECHNIK INFORMATYK

język polski, matematyka, język angielski,
informatyka

