
GIMNAZJALISTO! 
II LO - Twoją szkołą pierwszego wyboru,  
             to zwiększy szansę, że dołączysz do nas. 

  
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA GIMNAZJALISTÓW 

1.  Załóż konto na stronie internetowej https://dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat oraz  

zapamiętaj swój login i hasło. II LO musi być szkołą Twojego PIERWSZEGO WYBORU  

– to zwiększy szansę, że dołączysz do nas. 

2. PODANIE - po zalogowaniu i wypełnieniu, wydrukuj je z Internetu  i zanieś tylko do 

sekretariatu II LO jako do szkoły  pierwszego wyboru. /od 1 czerwca do 21 czerwca 2017r./ 

3. Po otrzymaniu świadectwa z gimnazjum, zaloguj się ponownie na swoje konto w  

systemie i przepisz do odpowiedniego formularza oceny oraz inne osiągnięcia. Następnie 

zanieś kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  

do sekretariatu II LO. / od 23 czerwca do 27 czerwca 2017r./ 

4. W dniu ogłoszenia wyników /7 lipca/, upewnij się czy się dostałeś a następnie dostarcz 

pilnie do IILO oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia 

o wynikach egzaminu. 

PUNKTY REKRUTACYJNE to nie to samo co punkty z egzaminu gimnazjalnego. 

 Możesz uzyskać: 

-  za wyniki egzaminu gimnazjalnego  - do 100 punktów ,  

-  za oceny z 4 przedmiotów ( j. polski i 3 inne przedmioty z których otrzymałeś najwyższą 

ocenę na świadectwie) – do 72 punktów, 

Do obliczenia punktów za oceny na świadectwie w II LO bierze się pod uwagę cztery 

przedmioty - obowiązkowo język polski i matematyka oraz punktowane będą dwie najlepsze 

oceny spośród ocen uzyskanych z następujących przedmiotów: matematyka, język obcy, 

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia,  informatyka   i wiedza o  społeczeństwie.  
-  za ukończone gimnazjum z wyróżnieniem oraz  osiągnięcia  wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum – do 28 punktów.   

 

WAŻNE! 
Po otrzymaniu świadectwa uzupełnij dane i informacje na stronie 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl  w swoim profilu. Szkoła pierwszego wyboru tylko 

weryfikuje, czyli sprawdza Twoje dane, a nie je uzupełnia! 

Bądź rozsądny! Żadna szkoła nie wie jaki jest próg punktowy, który gwarantuje  w tym roku dostanie się do 

szkoły! Przecież nawet sam jeszcze nie wiesz jak Ci poszedł  egzamin gimnazjalny!  Jeśli jesteś dobrym, 

czwórkowym uczniem, to oznacza, że Twój wynik też będzie podobny  - na pewno dostaniesz się do naszej 

szkoły. „czerwony pasek” to tylko dodatkowy atut, a nie wymóg dostania się do II  LO w Głogowie. 

 

 

                                                                                                               Dyrektor II LO  w Głogowie 

                                                                                                                                           mgr  Tomasz  Kuziak 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

