
Szczegółowa instrukcja postępowania rekrutacyjnego 
do II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie 

 
 
Zgodnie z zaleceniami MEN wszystkie wymagane dokumenty 
składane od 15 czerwca do 10 lipca oraz od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. 
prosimy wysyłać w formie elektronicznej 
drogą mailową na adres: rekrutacja@2lo.chelm.pl 

 
Oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy składać w II LO w Chełmie 
od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. (po zakwalifikowaniu kandydata). 
 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: rekrutacja@2lo.chelm.pl 
lub pod numer telefonu II LO 82-565-38-88. 
 

 
DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO II LO 

 
Dokumenty w wersji elektronicznej 

(składane od 15 czerwca do 10 lipca oraz 
od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r.) 

Dokumenty w wersji papierowej (oryginały) 
od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. 
(po zakwalifikowaniu kandydata). 

 
1. Wniosek o przyjęcie do II Liceum 
Ogólnokształcącego w Chełmie (wydrukowany 
z systemu naboru elektronicznego „Vulcan 
(KSEON Optivum)” zawierający informacje 
i załączniki określone w art. 20 „Ustawy 
o systemie oświaty”, potwierdzone podpisem 
kandydata i prawnego opiekuna – skan 
dokumentu). 
(termin składania od 15 czerwca do 10 lipca 2020r.) 

 
1. Wniosek o przyjęcie do II Liceum 
Ogólnokształcącego w Chełmie (wydrukowany 
z systemu naboru elektronicznego „Vulcan 
(KSEON Optivum)” zawierający informacje 
i załączniki określone w art. 20 „Ustawy 
o systemie oświaty”, potwierdzone podpisem 
kandydata i prawnego opiekuna). 
(termin składania od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r.) 
 

 
2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej (skan dokumentu). 
(termin składania od 26 czerwca do 10 lipca 2020r.) 
 

 
2. Świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej. 
(termin składania od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r.) 

 
3. Kopia zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty 
(skan dokumentu). 
(termin składania od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r.) 
 

 
3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach 
egzaminu ósmoklasisty. 
(termin składania od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r.) 

 
4. Pisemna decyzja kandydata o wyborze 
drugiego języka obcego oraz poziomu jego 
nauczania (druk w formie załącznika do 
pobrania pod tabelą – skan dokumentu). 
Ze względów organizacyjnych późniejsze 
zmiany w tym zakresie nie będą możliwe. 
(termin składania od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r.) 
 

 
4. Pisemna decyzja kandydata o wyborze 
drugiego języka obcego oraz poziomu jego 
nauczania (druk w formie załącznika do 
pobrania pod tabelą). 
(termin składania od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r.) 



 
5. Fotografia w wersji elektronicznej. 
Wymagania techniczne: maksymalna wielkość 
pliku 5MB. 
(termin składania od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r.) 
 

 
5. Dwie fotografie (z umieszczonymi na 
odwrocie danymi: imię, nazwisko, data 
urodzenia). 
(termin składania od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r.) 
 

 
Ze względów organizacyjnych zalecamy 
wysłanie dokumentów w dwóch mailach: 
 
1) dokumenty z punktu 1 i 2 tabeli, 
(termin składania od 15 czerwca i 26 czerwca 
 do 10 lipca 2020r.) 
 
2) dokumenty z punktów 3, 4 oraz 5 tabeli. 
(termin składania od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEKLARACJA WYBORU DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO 
 
 
 
 
 

Nazwisko i imię ucznia ……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
  
1. Warunkiem zorganizowania zajęć z drugiego języka obcego jest zgłoszenie się – odpowiednio - co najmniej 

12 chętnych osób. 

2. Szkoła preferuje kontynuowanie przez ucznia drugiego języka obcego, rozpoczętego we wcześniejszej 
szkole. Warunkiem powołania grupy na poziomie początkującym jest zgłoszenie co najmniej 12 osób chęt-
nych. 

3. Jeśli warunki 1 i 2 nie zostaną spełnione, rodzice muszą dokonać powtórnego wyboru drugiego języka. 

4. W związku z koniecznością zrealizowania programu nauczania nie ma możliwości zmiany języka w kla-
sach starszych. 

 
Języki obce Poziom początkujący Kontynuacja 

Język rosyjski   

Język francuski   

Język niemiecki   

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź wstawiając w tabeli znak X. 

 

 

 

 

 

 

 

Chełm, dnia …………………………….        ……………………………………… 
                            Podpis rodzica 

 

 


