
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO KATOLICKIEGO 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 

W ŁAZACH 

UL. WIEJSKA 2, 05-552 Łazy 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

(dla absolwentów szkoły podstawowej) 

 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa Prawo Oświatowe i Ustawa o Systemie Oświaty. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych szkół, 

przedszkoli i placówek. 

3. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie 

rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników. Szkół branżowych I stopnia, szkół dla 

dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020. 

 

§1 

Rozszerzenia w Publicznym Katolickim  Liceum  Ogólnokształcącym  (czteroletnim) im.  bł.  ks.  

Jerzego Popiełuszki w Łazach-Magdalence  

1. Proponowane grupy rozszerzeń to: 
fizyka - język angielski lub informatyka - matematyka  
geografia - język angielski – matematyka lub język polski 
biologia – język angielski - matematyka lub chemia 
historia – język angielski- język polski  
2.  Każdy uczeń obowiązkowo uczestniczy w zajęciach lekcyjnych z dwóch języków (obowiązkowy j.  

angielski - na poziomie rozszerzonym lub podstawowym; do wyboru: język niemiecki, język francuski, 

język hiszpański, włoski- na poziomie podstawowym).  Nauczanie języków odbywać się może z 

podziałem na grupy w zależności od stopnia zaawansowania.  Szkolna Komisja Rekrutacyjno-

Kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo zmiany drugiego języka obcego nauczanego jako obowiązkowy 

ze względu na małą liczbę uczniów wybierających dany język. 

§2 

2.  Każdy kandydat i rodzice kandydata uczestniczą w rozmowie ze Szkolną Komisją Rekrutacyjno-

Kwalifikującą.   

§3 

Wymagane dokumenty 

1.   Wniosek –  kwestionariusz  kandydata  ubiegającego  się  do  szkoły  (plik  do  pobrania  ze  

szkolnej strony www.popieluszko.org.pl).  

2.  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – potwierdzona kopia.  

3.  Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty – potwierdzona kopia zaświadczenia otrzymanego z OKE  

4. Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty – oryginał. ( jako potwierdzenie woli, po zakwalifikowaniu się do 

liceum) 

5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej –oryginał. ( jako potwierdzenie woli, po 

zakwalifikowaniu się do liceum) 

6.  Dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie (imiona i nazwisko, data  



urodzenia i miejsce zamieszkania) składane wraz z oryginałem świadectwa ukończenia  

szkoły podstawowej. 

7.  Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.  

8.  Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i  

wojewódzkim.   

UWAGA: Szkoła nie uczestniczy w rekrutacji elektronicznej. Wszystkie dokumenty należy złożyć  

w formie papierowej w sekretariacie szkoły 

§4 
Terminarz   
Rekrutację przeprowadza się wg poniżej zamieszczonego harmonogramu:  
1.  Od 13 maja 2019  r.  od  godz.  8.00 do 20 maja 2019 r.  do  godz.  15.00 –  składanie  wniosków o  
przyjęcie  do  szkoły.   
Przeprowadzenie  rozmowy  kwalifikacyjnej  z  kandydatem  do  liceum  i  jego  rodzicami  
(opiekunami  prawnymi).  Rozmowy  z  kandydatem  i  jego  rodzicami  będą  prowadzone  do19  
czerwca  2019  r.   
2.  Od 21 czerwca 2019 r. od godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. do godz.  16.00 –  składanie  w  
sekretariacie  liceum  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenie o wynikach 
sprawdzianu po szkole podstawowej (kopie poświadczone  za  zgodność  z oryginałem ).   
 4.  16  lipca  2019  r. do  godz.  12.00  –  ogłoszenie  listy  kandydatów kwalifikujących  się  do  
przyjęcia  do klasy pierwszej  liceum  i listy niezakwalifikowanych uczniów, a także najniższą liczbę 
punktów, która uprawnia do przyjęcia. 
 5.  Od  16 lipca  2019  r. od  godz.  12.00  do  24  lipca  2019 r.  do  godz. 10.00  –  kandydaci  
zakwalifikowani  do  przyjęcia  potwierdzają wolę  podjęcia  nauki  w  szkole  w postaci przedłożenia   
oryginału  świadectwa  ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału   zaświadczenia  o  wynikach  
sprawdzianu po szkole podstawowej. 
 6.  25  lipca  2019  r.  do  godz.  12.00  –  ogłoszenie  przez  Szkolną  Komisję Rekrutacyjno-
Kwalifikacyjną  listy  kandydatów  przyjętych  do  szkoły,  którzy  potwierdzili  wolę nauki w liceum i 
listę kandydatów nieprzyjętych.  
 7.  Od 26 lipca 2019 r. w przypadku wolnych miejsc odbędzie się dodatkowa rekrutacja do szkoły.  
- składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.  Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej  z  
kandydatem  do  liceum  i  jego  rodzicami  (opiekunami  prawnymi).  Od 26 lipca 2019 r. do 19 
sierpnia 2019 r. 
 -  ogłoszenie listy kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia do klasy pierwszej liceum i 
 listy niezakwalifikowanych uczniów do 19 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00. 
 - kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w  szkole  w 
 postaci przedłożenia   oryginału  świadectwa  ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału   
 zaświadczenia  o  wynikach  sprawdzianu po szkole podstawowej do 27 sierpnia 2019 r. 
              do godziny 16.00. 
 - ogłoszenie przez  Szkolną  Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną  listy  kandydatów  
 przyjętych  do  szkoły,  którzy  potwierdzili  wolę nauki w liceum i listę kandydatów 
 nieprzyjętych do 28 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00  
  

§5 
Regulamin rekrutacji 
1.  W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do liceum dyrektor powołuje Szkolną Komisję  
Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa jej zadania.  
2.  Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:  
a) ustala listę kandydatów do liceum,  
b) ustala  listę  kandydatów  do  liceum  zwolnionych  z  postępowania  rekrutacyjnego  na  
podstawie uprawnień nadanych laureatom wojewódzkich konkursów kuratoryjnych,  
c) przeprowadza  postępowanie  rekrutacyjne  oraz  kwalifikacyjne  zgodnie  z zasadami rekrutacji,  



d) ustala listę przyjętych uczniów do liceum na dany rok szkolny,  
e) sporządza protokół postępowania.  
3. Ostateczną decyzję dotyczącą listy przyjętych uczniów podejmuje dyrektor szkoły.  
  

§6 

 

Do liceum uczniowie są przyjmowani w kolejności uzyskanych punktów rekrutacyjnych  (maksymalnie 

200) obliczanych jako suma następujących składników:   

 Kategoria Zasada przeliczania   

Egzamin  przeprowadzany   
w  ostatnim  roku  nauki  w  
szkole podstawowej. (max. 100 pkt) 
 

Szczegółowe  wyniki  egzaminu  wyrażone  w  
skali  procentowej dla zadań z zakresu-  języka 
polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 
A z języka  obcego nowożytnego  mnoży się 
przez 0,3. 

Oceny z języka polskiego, matematyki oraz 
dwóch przedmiotów (wybrane rozszerzenia) 
uzyskane na świadectwie   ukończenia szkoły 
podstawowej (max. 72 pkt) 
 

18 punktów  –  stopień celujący    
17 punktów – stopień bardzo dobry  
14 punktów  – stopień dobry  
8 punktów  – stopień dostateczny 
2 punkty  – stopień dopuszczający 

Świadectwo  ukończenia szkoły podstawowej z 
wyróżnieniem 

7 punktów 

uzyskanie w zawodach wiedzy będących 
konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów  
oświaty na podstawie zawartych porozumień 

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 
przyznaje się 10 punktów, 
 
tytułu laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 
 
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

uzyskanie w zawodach wiedzy będących 
konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 
ogólnopolskim albo turniejem  
o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art.22 ust. 2 pkt 8 i art. 32 a ust. 4 ustawy 

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – 
przyznaje się 10 punktów, 
 
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
– przyznaje się 4 punkty, 
 
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania  
szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

uzyskanie w zawodach wiedzy będących 
konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
 
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 7 punktów, 
 



dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 7 punktów, 
 
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 
przyznaje się 7 punktów, 
 
tytułu laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 
 
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 
 

uzyskanie w zawodach wiedzy będących 
konkursem albo turniejem, o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art.22 ust. 2 pkt 8 i art. 
32 a ust. 4 ustawy 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z 
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 
 
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z 
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 
 
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z 
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 
 
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – 
przyznaje się 7 punktów, 
 
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
– przyznaje się 3 punkty, 
 
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania  
szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach 
wiedzy innych niż wymienione wcześniej, 
artystycznych lub sportowych,  
organizowanych przez kuratora oświaty lub 
inne podmioty działające na terenie szkoły, na 
szczeblu: 

międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 
krajowym – przyznaje się 3 punkty, 
wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 
powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

Aktywność społeczna W przypadku przeliczania na punkty kryterium 
za osiągnięcia  aktywności społecznej, w tym na 



rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w 
formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty  

 

§ 7 

1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe 

osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania za te osiągnięcia wynosi 18 punktów.    

§ 8 

W  trakcie  rekrutacji  do  liceum  w  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  w 

postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:  

a)  sieroty,  osoby  przebywające  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych,  

b) kandydaci  o  ukierunkowanych  i  udokumentowanych  zdolnościach,  którym  ustalono 

indywidualny program lub tok nauki,  

c)  kandydaci  z  problemami  zdrowotnymi,  ograniczającymi  możliwości  wyboru  kierunku 

kształcenia  ze  względu  na  stan  zdrowia,  potwierdzonymi  opinią  poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  

d) kandydaci  posiadający  inne  niż  uwzględnione  w  postępowaniu  rekrutacyjnym osiągnięcia.  

§ 9 

Rodzice kandydata nieprzyjętego do szkoły zobowiązani są odebrać z sekretariatu oryginały  

dokumentów  rekrutacyjnych  w  terminie  7  dni  po  zakończeniu  rekrutacji.  Dane  osobowe  

kandydatów  nieprzyjętych  zgromadzone  w  celach  postępowania  rekrutacyjnego  są  

przechowywane w szkole przez jeden rok.  

§ 10 

1.  Od  decyzji  Szkolnej  Komisji  Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej  przysługuje  odwołanie  do  

dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.  

2. W sytuacjach nieopisanych wyżej lub wątpliwych decyzję podejmuje dyrektor.  

 


