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Stalowa Wola, 24.02.2021 r. 

37-450 Stalowa Wola, ul.1-go Sicqwia 26 Zarządzenie nr 10/2021 
tel./fax 15 842 06 40, 15 842 26 91. , • , • • 

NIP 865_10.27-984, REGollJJJektor,a Zespołu Szkol nr 2 1m. Tadeusza Koscmszki 
w Stalowej Woli z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum 
Nr 2 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkól Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli na rok szkolny 2021/2022 

Napodstawie: art. 134ust.2pkt. 2, art. 154ust. 2 oraz ust. 4pkt.l-3 ustawyzdnia14grudnia2016r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U z 2020 poz. 910 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 
2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737),Zarządzenia Nr 1/2021 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r., zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
Ustalam przedmioty, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą 
brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022 : język polski, 

matematyka, język angielski, geografia. 

§ 2. 
Ustalam, że pierwszym językiem obcym nauczanym w szkole jest język angielski, a drugim 

językiem obcym nauczanym w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum jest język niemiecki. 

§ 3. 
Ustalam szkolenie sportowe: 
Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej w dyscyplinach sportu : judo, strzelectwo 
sportowe, pływanie, 

Liceum Ogólnokształcącego ze szkoleniem sportowym : piłka nożna, 

§ 4. 

Wyznaczam terminy przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych / testów 

sprawnościowych w oddziałach sportowych : 
Liceum Ogólnokształcące - klasa o edukacji wojskowej - od 01.06.2021 r. do 14.06.2021 r. 

Liceum Ogólnokształcące - piłka nożna- od 0l.06.2021r. do 14.06.2021 r. 
Szczegółowy termin testów sprawności fizycznej będzie podany do 14.05.2021 r. 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 

podane do publicznej wiadomości zostanie do dnia 17.06.2021 r. natomiast dla kandydatów, 
którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób 

sprawności w pierwszym terminie, do dnia 13.08.2021 r. 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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