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REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO LXXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

im. EMILIANA KONOPCZYŃSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 

  

PODSTAWA PRAWNA 

 

 
  

1. Prawo oświatowe Przepisy wprowadzające ustawę - art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. 

(Dz.U. z 2017r. poz. 60). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla 

kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.  

3. Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla 

dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020. 

  

  

§1  

 

KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PO GIMNAZJUM  

  

1a oddział z rozszerzoną podstawą programową z języka angielskiego, języka niemieckiego, geografii; 

język angielski (kontynuacja) oraz język niemiecki (kontynuacja i od podstaw), 

1b oddział z rozszerzoną podstawą programową z matematyki, geografii i języka angielskiego; język 

angielski (kontynuacja) oraz język niemiecki (kontynuacja i od podstaw), 

1c oddział z rozszerzoną podstawą programową z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie; język 

angielski (kontynuacja) oraz język hiszpański (kontynuacja i od podstaw), 

1d oddział z rozszerzoną podstawą programową z języka polskiego, języka angielskiego i biologii; język 

angielski (kontynuacja) oraz język hiszpański (kontynuacja i od podstaw), 

1e oddział z rozszerzoną  podstawa programową z matematyki, fizyki i języka angielskiego; język angielski 

(kontynuacja) oraz język rosyjski (kontynuacja i od podstaw). 

 

KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

1a oddział z rozszerzoną podstawą programową z języka angielskiego, matematyki, fizyki; język angielski 

(kontynuacja) oraz język niemiecki (kontynuacja i od podstaw), 

1b oddział z rozszerzoną podstawą programową z matematyki, geografii i języka angielskiego; język 

angielski (kontynuacja) oraz język niemiecki (kontynuacja i od podstaw), 

1c oddział z rozszerzoną podstawą programową z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie; język 

angielski (kontynuacja) oraz język hiszpański (kontynuacja i od podstaw), 

1d oddział z rozszerzoną podstawą programową z języka polskiego, języka angielskiego i biologii; język 

angielski (kontynuacja) oraz język hiszpański (kontynuacja i od podstaw), 

1e oddział z rozszerzoną  podstawa programową z biologii, chemii i języka angielskiego język angielski 

(kontynuacja) oraz język rosyjski (kontynuacja i od podstaw). 
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§2  

 

ZASADY OGÓLNE 

  

1. Do klasy pierwszej LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie 

przyjmuje się kandydatów, którzy:  

a) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej 

 

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

 

3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy: 
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, w szczególności z zachowaniem obowiązujących 

zasad rekrutacji, 

b) przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy 

kandydatów niezakwalifikowanych, 

c) przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, 

d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, 

e) sporządzanie w przewidywanym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia 

kandydatów, których rodzice o to wystąpili, 

f) niezwłoczne udzielanie Dyrektorowi szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności w odniesieniu do 

kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, 

g) dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji, z 

poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

4. Rekrutacja do Szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.  

  

  

§3 

  

KRYTERIA REKRUTACJI 

 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, przyjmuje się 

kandydatów, którzy: 

1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum kub szkoły podstawowej; 

2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - posiadają zaświadczenie 

lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 

ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba 

wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

1) wyniki egzaminu, 

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum czy szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i 

matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, 

jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły; 

3) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:  

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych, co 

najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu 

laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6
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b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu; 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, 

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi 

opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

 

4. O przyjęciu kandydata do liceum decyduje suma liczby punktów uzyskanych przez kandydata za:  

a) egzamin gimnazjalny, sprawdzian ośmioklasisty 

b) oceny z następujących przedmiotów: 

 po gimnazjum:  

 

1 a  język polski, matematyka, język angielski/niemiecki, geografia  

1 b  język polski, matematyka, język angielski, geografia  

1 c  język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie  

1 d język polski, matematyka, język angielski, biologia 

1 e język polski, matematyka, fizyka, język angielski 

  

po szkole podstawowej: 

  

1 a  język polski, matematyka, język angielski, fizyka  

1 b  język polski, matematyka, język angielski, geografia  

1 c  język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie  

1 d język polski, matematyka, język angielski, biologia 

1 e język polski, matematyka, chemia, biologia 

 

c) inne osiągnięcia edukacyjne ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum czy 

szkoły podstawowej.  

d) kryteria dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej: 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Maksymalna liczba 
punktów 1 

Punkty za świadectwo 100 pkt 

ocena z języka polskiego  
(za ocenę celującą) 

18 pkt 

ocena z matematyki  
(za ocenę celująca) 

18 pkt 

ocena z I przedmiotu  
(za ocenę celującą) 

18 pkt 

ocena z II przedmiotu  
(za ocenę celującą) 

18 pkt 

szczególne osiągnięcia 18 pkt 

świadectwo ukooczenia szkoły 
podstawowej z wyróżnieniem 

7 pkt 

aktywnośd społeczna 3 pkt 

Punkty za egzamin 
ósmoklasisty 

100 pkt 

wynik z języka polskiego 100% x 0,35  = 35 pkt 

wynik z matematyki 100% x 0,35  = 35 pkt 

wynik z języka obcego 
nowożytnego 

100% x 0,3    = 30 pkt 
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KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW 
GIMNAZJUM 

Maksymalna liczba 
punktów 1 

Punkty za świadectwo 100 pkt 

ocena z języka polskiego  
(za ocenę celującą) 

18 pkt 

ocena z matematyki  
(za ocenę celująca) 

18 pkt 

ocena z I przedmiotu  
(za ocenę celującą) 

18 pkt 

ocena z II przedmiotu  
(za ocenę celującą) 

18 pkt 

szczególne osiągnięcia 18 pkt 

świadectwo ukooczenia 
gimnazjum z wyróżnieniem 

7 pkt 

aktywnośd społeczna 3 pkt 

Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pkt 

wynik z języka polskiego 100% x 0,2  = 20 pkt 

wynik z historii i wiedzy o 
społeczeostwie 

100% x 0,2  = 20 pkt 

wynik z matematyki 100% x 0,2  = 20 pkt 

wynik z przedmiotów 
przyrodniczych 

100% x 0,2  = 20 pkt 

wynik z języka obcego 
nowożytnego na poziomie 

podstawowym 

100% x 0,2  = 20 pkt 

wynik z języka obcego 
nowożytnego na poziomie 

rozszerzonym 

nie przelicza się 

 
1za oceny wyrażone w stopniu:  
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;  
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;  
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;  
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;  
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 
 

e) W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:  

 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;  

 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim 

albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  
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b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;  

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;  

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim, 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,  

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;  

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub 

sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na 

szczeblu:  

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  

a) krajowym – przyznaje się 3 punkty,  

b) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  

c) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.  

 

6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego 

zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za 

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

uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.  

 

 

5. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor Szkoły  w porozumieniu z 

organem prowadzącym szkołę.  

  

6. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydatów we wszystkich przypadkach, również nieobjętych niniejszymi 

postanowieniami, podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.  
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§4  

 

TERMINARZ REKRUTACJI 

  

REKRUTACJA PODSTAWOWA  Termin  

 

 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
od 13 maja od godz. 08.00 

do 20 maja do godz. 15.00  

 

możliwośd dokonania zmiany wyboru szkoły od 17 czerwca od godz. 10.00 

do 19 czerwca do godz. 16.00  

 
składanie świadectw ukooczenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczeo  
o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ośmioklasisty 

(kopie poświadczone za zgodnośd przez gimnazjum lub szkołę podstawową) 

od 21 czerwca od godz. 12.00 

do 28 czerwca do godz. 16.00  

listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do przyjęcia.  

16 lipca  godz. 12.00  

Potwierdzanie woli przyjęcia  

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani 
poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukooczenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, 
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ośmioklasisty. 
 

od 16 lipca od godz. 12.00 

do 24 lipca do godz. 10.00  

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych.  

25 lipca godz. 12.00  

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA   

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 26 lipca od godz. 8.00  

  do 30 lipca do godz. 12.00  

  

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje 

rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o 

systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe 

do 16 sierpnia 
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komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia  
19 sierpnia godz. 12.00  

 

kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole  od 19 sierpnia od godz. 12.00 

do 27 sierpnia do godz. 16.00  

komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych.  
28 sierpnia godz. 12.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


