Krok po kroku do II LO
1. Zaloguj

się

w

systemie

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat

(login i hasło otrzymasz w swojej szkole podstawowej), sprawdź
poprawność swoich danych, uzupełnij je, jeśli to konieczne. Zaleca się
również zmienić hasło.
2. Przejrzyj oferty szkół oraz wybierz oddziały, w których chciałbyś się
uczyć. Możesz wybrać dowolną ilość oddziałów w maksymalnie trzech
szkołach. Jeśli na swojej liście preferencji jako pierwszy wybierzesz odział
w naszej szkole to II LO będzie Twoją szkołą pierwszego wyboru.
3. Wydrukuj wniosek (do pobrania na stronie www.2lo.edu.pl - zakładka
Rekrutacja 2020), wypełnij, daj do podpisania rodzicom i dostarcz do
naszej szkoły w terminie:

od 29 czerwca od godz. 9.00 do 10 lipca do godz. 15.00

4. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty:
a. Kopię

świadectwa

ukończenia

szkoły

podstawowej

z potwierdzeniem zgodności z oryginałem
b. Wydrukowany z systemu wniosek
(https://malopolska.edu.com.pl/kandydat)

c. Podanie/ kwestionariusz pobrany ze strony internetowej II LO
(www.2lo.edu.pl zakładka Rekrutacja 2020)
Kwestionariusz musi zostać podpisany przez rodzica/ opiekuna
d. Karta informacyjna wydana przez szkołę podstawową
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e. 2 fotografie opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą
urodzenia
f. Deklaracja drugiego języka obcego pobrana ze strony
internetowej II LO (www.2lo.edu.pl zakładka Rekrutacja 2020)
g. Deklaracja

uczęszczania

na

religię

pobrana

ze

strony

internetowej II LO (www.2lo.edu.pl zakładka Rekrutacja 2020)
h. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ze strony II LO
(www.2lo.edu.pl zakładka Rekrutacja 2020)
i. Orzeczenie publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej
(tylko uczniowie posiadający takie orzeczenie)
j. Zaświadczenie o tytule laureata lub finalisty (ksero)
k. Pobrane z systemu oświadczenie o wielodzietności (troje i więcej
dzieci) (https://malopolska.edu.com.pl/kandydat)
l. Pobrane z systemu oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem (https://malopolska.edu.com.pl/kandydat)

5. Po zweryfikowaniu przez nas Twojego wniosku otrzymasz na
swoim koncie informację o jego akceptacji.
6. Od 31 lipca od godz. 12.00 do 04 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
musisz dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru uwierzytelnioną
kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
7. 12 sierpnia 2020 r. możesz sprawdzić w systemie, czy się do nas
dostałeś.
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Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą
opublikowane także na tablicy ogłoszeń w II LO.
8. Jeśli chcesz potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej szkole
MUSISZ dostarczyć nam oryginał świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty. Należy to zrobić:

od 13 sierpnia od godz.9.00 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.

9.19 sierpnia 2020 r. opublikowane zostaną listy osób przyjętych do
II LO.
10. Sugerujemy, aby nie zwlekać z poszczególnym etapami do
ostatniej chwili.

Wytyczne dla kandydatów do II LO
Procedury bezpieczeństwa:

 Kandydaci do II LO lub ich rodzice/ opiekunowie wchodzą do
szkoły pojedynczo,
 Przy drzwiach wejściowych do szkoły znajduje się płyn do
dezynfekcji. Niezwłocznie po wejściu do szkoły należy
zdezynfekować ręce,
 Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami
i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą
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– w szczególności

w przypadku osób, które ze względów

zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką),
 Przy stanowisku odbioru dokumentów przebywa tylko 1 osoba,
 Należy zachować przynajmniej 1,5 m odstęp od osoby
odbierającej dokumenty,
 W terminach pracy komisji rekrutacyjnej tj.
 od 29 czerwca od godz. 9.00 do 10 lipca do godz. 15.00
 od 31 lipca od godz. 12.00 do 04 sierpnia do godz. 15.00
 od 13 sierpnia od godz. 9.00 do 18 sierpnia do godz. 15.00

od godz. 11.50 do godz. 12.10
nastąpi przerwa przeznaczona na dezynfekcję pomieszczenia,
w którym odbierane będą dokumenty rekrutacyjne.

Za wszystkich kandydatów trzymamy kciuki
i do zobaczenia we wrześniu!
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