Załącznik Nr 1
do Zasad rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2019/2020 dla
uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych z dnia 28 lutego 2019 r.

ZASADY REKRUTACJI
dla uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych
do klasy 1 Gpre-IB
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie
na rok szkolny 2019/2020
Zgodnie z art. 154 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017r. poz. 59 ze zm. poz. 949, 2203), art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz. 949, 2203),
§ 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r.
poz. 586) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, Zarządzeniem nr 8/2019
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w
tym terminów składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z
oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum
ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr
pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie
zachodniopomorskim, oraz § 44 ust.1 pkt 4b Statutu II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka
I w Szczecinie, dyrekcja szkoły podaje zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gpre-IB II Liceum
Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2019/2020.

I. Terminy i wymagane dokumenty dla uczniów ubiegających się o miejsce
w klasie 1 Gpre-IB:
1. Kandydaci wraz z rodzicami generują i drukują wersję elektroniczną wniosku
o przyjęcie do szkoły za pomocą strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin .
Wydrukowany wniosek musi być podpisany zarówno przez rodziców, jak i kandydata, a
następnie dostarczony do szczecińskiej szkoły pierwszego wyboru (do II LO tylko jeśli
na szczycie listy preferencji jest klasa z II LO).
2. Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły zawierające wśród wybranych klas
klasę 1 Gpre-IB od 9 maja 2019 r. (czwartek) do 21 maja 2019 r. (wtorek),
do godziny 1500.
3. 24 maja 2019 r. (piątek) o godz. 1530 – pisemny sprawdzian kompetencji językowych z
języka angielskiego dla uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych.
4. Pomiędzy 28 maja 2019 r. (wtorek), a 7 czerwca 2019 r. (piątek) – ustny sprawdzian
kompetencji językowych w formie rozmowy w języku angielskim.
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Szczegółowy harmonogram ustnego sprawdzianu kompetencji
językowych zostanie przedstawiony w dniu przeprowadzania pisemnego
sprawdzianu kompetencji językowych, czyli w piątek 24 maja 2019 r.
5. 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) - ogłoszenie wyników pisemnych i ustnych
sprawdzianów kompetencji językowych do klasy 1 Gpre-IB.
UWAGA:

UWAGA:
Osoby, które nie przystąpią do obu części (pisemnej i ustnej) sprawdzianów, zostaną
usunięte z listy kandydatów do klasy 1 Gpre-IB.
Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady Języka Angielskiego, laureaci i finaliści
Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów przeprowadzonej na zlecenie
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz laureaci Konkursów Języka Angielskiego
organizowanych przez Kuratorów Oświaty są zwolnieni z obowiązku przystąpienia
do sprawdzianu kompetencji językowych i automatycznie uzyskują za każdą część
sprawdzianu maksymalną ilość 100 punktów. Żeby skorzystać z tego zwolnienia
laureat lub finalista ma obowiązek wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły
zawierającym wśród wybranych klas klasę 1 Gpre-IB (czyli w dniach od 9 do 21 maja
2019 r.) dostarczyć dyplom lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
dyplomu potwierdzającą jedno z ww. osiągnięć.
6. Kandydaci składając ww. wniosek mogą dołączyć:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę
wychowującą troje lub więcej dzieci), [druk oświadczenia można znaleźć na stronie
naboru www.nabor.pcss.pl/szczecin],
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.) – orzeczenie
może dotyczyć kandydata, jego rodzica lub rodzeństwa,
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód albo separację, lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, [druk oświadczenia
można znaleźć na stronie naboru www.nabor.pcss.pl/szczecin],
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 135, ze zm.).
Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu).
Oświadczenia, o których mowa w pkt. 6, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
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Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w ww. oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez
przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych
okoliczności.
W dniach 21 czerwca 2019 r. (piątek), 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) oraz
25 czerwca 2019 r. (wtorek), do godziny 1500, kandydaci składają kopie świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą
kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii musi znaleźć się: adnotacja „Stwierdzam
zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły oraz imienna pieczątka dyrektora
lub upoważnionej przez niego osoby.
8. 05 lipca 2019 r. (piątek) godzina 1200 – komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej i listę kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej ponadgimnazjalnej
II LO im. Mieszka I.
9. 05 lipca 2019 r. (piątek) godzina 1600 – spotkanie kandydatów (lub rodziców/opiekunów)
zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych II LO im. Mieszka I
z wychowawcami klas.
10. Od 05 lipca 2019 r. (piątek), od godziny 1200 do 10 lipca 2019 r. (środa),
do godziny 1500 kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych
do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w II LO im. Mieszka I poprzez złożenie
oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz trzech aktualnych fotografii
(podpisanych na odwrocie).
11. 12 lipca 2019 r. (piątek) o godzinie 1200 – komisja rekrutacyjna ogłasza listy przyjętych
do klasy pierwszej oraz listy nieprzyjętych na rok szkolny 2019/2020 do II Liceum
Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie oraz wywiesza informacje o liczbie
wolnych miejsc w szczecińskich szkołach ponadgimnazjalnych.
7.

Karta zdrowia – 2 września 2019 r.
II. Kandydaci kończący gimnazjum mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy
pierwszej:
1. „1 Gpre-IB” – przygotowująca do zasadniczego programu matury międzynarodowej IB
DP (International Baccalaureate Diploma Programme) – językiem nauczania podczas
realizacji programu matury międzynarodowej będzie język angielski

III. O przyjęciu kandydata do klasy 1 Gpre-IB decyduje suma punktów
(maks. 400) otrzymanych za:
1. przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu
gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum –
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0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym
z zakresów:
1)
2)
3)
4)
5)

języka polskiego
historii i wiedzy o społeczeństwie
matematyki
przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii)
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

–
–
–
–
–

maks.20 punktów,
maks.20 punktów,
maks.20 punktów,
maks.20 punktów,
maks.20 punktów.

2. oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na
świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 72 punkty)
1)
2)
3)
4)

języka polskiego
matematyki
historii
biologii

–
–
–
–

maks. 18 punktów,
maks. 18 punktów,
maks. 18 punktów,
maks. 18 punktów,

zgodnie z zasadą:
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

—
—
—
—
—

18 punktów
17 punktów
14 punktów
08 punktów
02 punkty

3. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (7 punktów),
4. szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum i jednocześnie
umieszczone w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w
postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów
dotychczasowych gimnazjów i absolwentów ośmioklasowych szkół
podstawowych opublikowanym w dniu 28 lutego 2019 r. (maks. 18
punktów), w tym:
1) za 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;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
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ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 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;

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 7 punktów,
dwóch 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;

4) 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 o systemie oświaty:
a) 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) za uzyskanie w zawodach sportowych (w konkurencjach wymienionych
w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 ustalonym
przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty) o zasięgu:
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a)
b)
c)
d)

międzynarodowym – miejsca 1-8 – przyznaje się 4 punkty,
krajowym – miejsca 1-6 – przyznaje się 3 punkty,
wojewódzkim – miejsca 1-3 – przyznaje się 2 punkty,
powiatowym – miejsca 1-3 – przyznaje się 1 punkt;

6) za uzyskanie nagrodzonego miejsca lub zwycięskiego tytułu, a także
wyróżnienie przyznane na podstawie regulaminu zawodów
(z wyłączeniem wyróżnień, nagród itp. uzyskanych za uczestnictwo
w zawodach) w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy (ujętych w
Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w
postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 ustalonym przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty) o zasięgu:
a)
b)
c)
d)

międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
krajowym – przyznaje się 3 punkty,
wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

UWAGA: w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne
osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym
szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego
ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
5. szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 3 punkty):
3 pkt. - niezależnie od ilości potwierdzonych osiągnięć.

6. wynik sprawdzianu kompetencji językowych (maks. 200 punktów),
w tym:
1) Wynik pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych z języka
angielskiego (maks. 100 punktów)
sprawdzian pisemny dla uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych zostanie
przeprowadzony w piątek 24 maja 2019 r. o godz. 15.30 w auli II LO w Szczecinie;
wyniki sprawdzianu kompetencji językowych zostaną ogłoszone w poniedziałek
10 czerwca 2019 r.

2) wynik ustnego sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego
(maks. 100 punktów)
sprawdzian ustny zostanie przeprowadzony pomiędzy 28 maja a 7 czerwca 2019 r.
w II LO w Szczecinie;
wyniki sprawdzianu kompetencji językowych zostaną ogłoszone w poniedziałek
10 czerwca 2019 r.
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Uwaga: Szczegółowy harmonogram ustnego sprawdzianu kompetencji językowych
zostanie przedstawiony w dniu przeprowadzania pisemnego sprawdzianu
kompetencji językowych, czyli w piątek 24 maja 2019 r.

IV. Równorzędne wyniki:
W przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w postępowaniu
rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:
1) wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej
dzieci),
2) niepełnosprawności kandydata,
3) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
6) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie
dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość.
Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników (punktowych)
uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów
zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

V. Szczególe uprawnienia:
1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, Olimpiad:
Matematycznej Juniorów, Matematycznej Gimnazjalistów, Języka Angielskiego dla
Gimnazjalistów, Historycznej Gimnazjalistów, Informatycznej Gimnazjalistów,
przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także laureaci
konkursów o zasięgu wojewódzkim (organizowanych przez kuratora oświaty)
i ponadwojewódzkim (organizowanych przez właściwych kuratorów oświaty na
podstawie zawartego porozumienia) są przyjmowani do szkoły w pierwszej
kolejności.
2. Aby móc skorzystać z powyższego uprawnienia kandydat legitymujący się jednym z
wymienionych sukcesów ma obowiązek złożenia jednego z poniższych dokumentów:
1) zaświadczenie komitetu głównego olimpiady przedmiotowej (tytuł laureata,
finalisty),
2) zaświadczenie komitetu głównego olimpiady dla gimnazjalistów przeprowadzanej
na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (tytuł laureata, finalisty),
3) zaświadczenie komisji konkursowej konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty lub ponadwojewódzkim
organizowanych przez właściwych kuratorów oświaty na podstawie zawartego
porozumienia (tytuł laureata).
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Dokument można złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły (pomiędzy 09 maja
a 18 czerwca), albo wraz z kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (pomiędzy 21 a 25 czerwca).
Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu).
UWAGA: Klasa 1 Gpre-IB jest klasą wstępną, przygotowującą do podjęcia nauki
w klasie realizującej w języku angielskim program matury międzynarodowej
(International Baccalaureate). Prosimy ww. laureatów olimpiad i konkursów
by poważnie rozważyli swoje możliwości kontynuowania nauki w klasie z wykładowym
językiem angielskim, zanim zdecydują się wybrać klasę 1 Gpre-IB.
Przypominamy, że każdy kandydat do klasy 1 Gpre-IB ma obowiązek przystąpić do
części pisemnej i ustnej sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego
opisanych w części III.6 niniejszego załącznika. Osoby, które nie przystąpią do ww.
sprawdzianu, zostaną usunięte z listy kandydatów do klasy 1 Gpre-IB.
Wyjątkiem są laureaci i finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, laureaci
i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów przeprowadzonej
na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz laureaci Konkursów Języka
Angielskiego organizowanych przez Kuratorów Oświaty, którzy są zwolnieni
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych i automatycznie
uzyskują za każdą część sprawdzianu maksymalną ilość 100 punktów. Żeby skorzystać
z tego zwolnienia laureat lub finalista ma obowiązek, wraz z wnioskiem o przyjęcie
do szkoły zawierającym wśród wybranych klas klasę 1 Gpre-IB (czyli w dniach od 9 do
21 maja 2019 r.), dostarczyć dyplom lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
dyplomu potwierdzającą jedno z ww. osiągnięć.

VI. Procedura odwoławcza:
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (czyli od 12 lipca 2019 r.) rodzic kandydata może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do II LO w Szczecinie;
2. Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu 5 dni
od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia; uzasadnienie wydaje się
w sekretariacie szkoły;
3. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic
kandydata może złożyć do dyrektora II LO w Szczecinie odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej;
4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor II LO w Szczecinie rozpatruje
odwołanie.

Dyrektor II LO im. Mieszka I w Szczecinie
Jolanta Jastrzębska
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