
Szczegółowa instrukcja postępowania rekrutacyjnego 

do II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie 

 

 

Wszystkie wymagane dokumenty 

składane od 17 maja do 21 czerwca oraz od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. 

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 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (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 17 maja do 21 czerwca oraz 

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.) 

Dokumenty w wersji papierowej (oryginały) 
(termin składania od 23 lipca do 30 lipca 2021 r.) 

(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). 
(termin składania od 17 maja do 21 czerwca oraz 25 

czerwca do 14 lipca 2021 r.) 

 

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 23 lipca do 30 lipca 2021 r.) 

 

2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej (skan dokumentu). 
(termin składania od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.) 

 

 

2. Świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej. 
(termin składania od 23 lipca do 30 lipca 2021 r.) 

 

3. Kopia zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty 

(skan dokumentu). 
(termin składania od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.) 

 

 

3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty. 
(termin składania od 23 lipca do 30 lipca 2021 r.) 

 

4. Pisemna decyzja kandydata o wyborze 

drugiego języka obcego oraz poziomu jego 

nauczania (druk w formie załącznika do 

pobrania pod tabelą). 

Ze względów organizacyjnych późniejsze 

zmiany w tym zakresie nie będą możliwe. 
(termin składania od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.) 

 

 

4. Pisemna decyzja kandydata o wyborze 

drugiego języka obcego oraz poziomu jego 

nauczania (druk w formie załącznika do 

pobrania pod tabelą). 
(termin składania od 23 lipca do 30 lipca 2021 r.) 
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5. Fotografia w wersji elektronicznej. 

Wymagania techniczne: 
(termin składania od 23 lipca do 30 lipca 2021 r.) 

 

 

5. Dwie fotografie (z umieszczonymi na 

odwrocie danymi: imię, nazwisko, data 

urodzenia). 
(termin składania od 23 lipca do 30 lipca 2021 r.) 

 

 

 

Pisemna decyzja kandydata o wyborze drugiego języka obcego oraz poziomu jego nauczania 

 

 

 


