REGULAMIN REKRUTACJI
Dla uczniów po gimnazjum

do
LXXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Narwiku
na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r-Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017r poz 60 ze zm.).



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia 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 (Dz. U. z 2017 r. poz.586)



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.



Uchwała nr VI/74/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019r w sprawie
składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i
branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m. st. Warszawę
§1

Regulamin określa warunki i kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych LXXXIV Liceum
Ogólnokształcącego im. Bohaterów Narwiku
§2
1. Dyrektor powołuje
przewodniczącego

szkolna

komisję

rekrutacyjno

–

kwalifikacyjną

2. Nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym sprawuje Dyrektor szkoły.

§3
Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:
i podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach
i kryteriach rekrutacji;

• ustalenie
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oraz

wyznacza

jej

• ustalenie

wyników postępowania rekrutacyjno- kwalifikacyjnego;

• ogłoszenie

list kandydatów;

• sporządzenie

protokołu postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

§4
Szkoła prowadzi rekrutację do klasy pierwszej LXXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów
Narwiku ( cykl trzyletni) o profilu ogólnym:
W roku szkolnym 2019/2020 oferujemy miejsca w :
- jednej klasie – liczba miejsc 30 (1 La)
Przedmioty rozszerzone - matematyka, język angielski geografia

W szkole obowiązuje nauczanie dwóch języków obcych, gdzie język angielski jest językiem
obowiązkowym (kontynuacja ) ,drugi język jest do wyboru ( od podstaw):


język rosyjski



język hiszpański
Przydział uczniów do grupy językowej nastąpi we wrześniu a o pierwszeństwie w przydziale
decydować będzie liczba uzyskanych punktów

.
§5

1. LXXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Narwiku w Warszawie funkcjonuje w Systemie
Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji.
1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:
 dokonują rejestracji internetowej wybierając dowolną ilość szkół;
 w obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą
preferencji;
 w szkole pierwszego wyboru składają ujednolicone podanie pobrane ze strony Systemu
Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji;
 kandydaci do Technikum otrzymują ze szkoły skierowanie do lekarza medycyny pracy, w celu
uzyskania zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu;.
 gimnazja prowadzone przez m. st. Warszawę będą zakładały konta oraz wprowadzały do
Systemu wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum;
 kandydaci spoza Warszawy oraz kandydaci z gimnazjów niepublicznych ubiegający się o
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przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez
m. st. Warszawę, podobnie jak w ubiegłych latach, będą samodzielnie dokonywali ww.
czynności;
2. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają
oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole przez złożenie:
 oryginału świadectwa,
 oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim
roku nauki w gimnazjum
 zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza Przychodni Medycyny Pracy o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie
 kwestionariusza kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej – Załącznik nr 1,
 dwóch podpisanych fotografii
 deklaracji woli uczestniczenia w zajęciach z religii/etyki – Załącznik nr 2;
§6

1.

O przyjęciu absolwenta gimnazjum do wybranej
klasy pierwszej LXXXIV Liceum
Ogólnokształcącego im. Bohaterów Narwiku decyduje suma punktów uzyskanych z
egzaminu gimnazjalnego, z przeliczenia na punkty ocen z j. polskiego, matematyki i dwóch
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia kandydatów.

2.

Zasady przeliczenia na punkty ocen z j. polskiego, matematyki
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ilustruje poniższa tabela:
typ szkoły

Liceum
Ogólnokształcące

przedmioty
punktowane

profil


j. polski



matematyka



najwyższa ocena z:
historii, wiedzy o
społeczeństwo,
geografii, biologii,
chemii, fizyki,
informatyki

ogólny


i

dwóch wybranych

liczba punktów

celujący - 18
bardzo dobry -17
dobry - 14
dostateczny -8

najwyższa ocena z:
j. angielski, j.
niemiecki, j.
francuski, j. włoski, j.
hiszpański, j.
rosyjski,
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dopuszczający -2

3. 200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu
rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim
roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie), w
tym:
a) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia
gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych
w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
– sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły:
- 18 punktów – stopień celujący
- 17 punktów – stopień bardzo dobry
- 14 punktów – stopień dobry
- 8 punktów – stopień dostateczny
- 2 punkty – stopień dopuszczający
– sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
4. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane są na
punkty według zasad:
- Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
- Za udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych przyznaje się punkty:
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, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczani 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;
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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, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt
8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
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,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
2. 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, z tym że maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
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- W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3
punkty.
b) 100 punktów – liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim
roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z
zakresu:
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik 70%, co daje w rekrutacji 14 punktów).
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w
całości zgodnie z obowiązującym prawem, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego,
matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 8 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 4 punkty,
d) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty,
e) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.
6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej
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części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na
punkty, w sposób określony w punkcie 5, oceny wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy
zwolnienie.
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka
obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za
uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 8 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 4 punkty;
4) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty;
5) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.
8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego
nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie
oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 12 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 9 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 6 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 3 punkty;
5) dopuszczającym – przyznaje się 1 punkt.
9. Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może zdobyć kandydat wynosi 200 punktów.
§7
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo
mają:


wielodzietność rodziny kandydata;



niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;



niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;



niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;



samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;



objęcie kandydata pieczą zastępczą.



kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki,

§8
W województwie mazowieckim rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół
ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, na rok
szkolny 2019/2020 regulują następujące zasady:
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1. Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy
składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół
ponadgimnazjalnych dla młodzieży: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum
ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020:

§ 9.
Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje
protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
§ 10
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor szkoły.
§ 11
Regulamin niniejszy podlega corocznej aktualizacji z uwagi na terminarz naboru ustalany przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
§ 12
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załączniki:
 kwestionariusz kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej liceum - załącznik nr 1(składany w
sekretariacie przez ucznia, który widnieje na listach przyjętych do szkoły)
 deklaracja woli uczestniczenia w zajęciach z religii/etyki – załącznik nr 2; (składana w
sekretariacie przez ucznia, który widnieje na listach przyjętych do szkoły)
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