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Regulamin rekrutacji uczniów  

III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowany na podstawie: 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 60),  

4. 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 (Dz.U. 2017 r. poz. 586), 

5. Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie 

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

dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018). 

 
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym  przed dniem 26 stycznia 2017 r.; 

 
Warszawa, 2017 r. 
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§ 1. 

 
Całością prac związanych z przyjęciami uczniów do III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w 
Warszawie  kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, nazywana dalej Komisją. 
 
Komisję powołuje Dyrektor, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania w Regulaminie pracy Komisji 
rekrutacyjnej.  
 

§ 2. 
 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna : 
1. podaje informację o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych  w statucie szkoły; 
2. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi  w regulaminie; 
3. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i listę kandydatów niezakwalifikowanych do 

przyjęcia do klasy pierwszej; 
4. ogłasza listę uczniów przyjętych do szkoły; 
5. sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 

 
§ 3. 

 
O przyjęcie do liceum może ubiegać się absolwent gimnazjum. 
 

§ 4. 
 

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje lokata uzyskana przez niego w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego. 
 

§ 5. 
 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu 
do szkoły mają zgodnie z  w  art. 20c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 
r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm): 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 
b) niepełnosprawność kandydata, 
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

(zgodnie z definicjami podanymi w art. 20b ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw) 
 
2. 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. 

 
 
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po 

zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa  w  art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 
stosuje się.  
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a) wielodzietność rodziny kandydata, 
b) niepełnosprawność kandydata, 
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 
§ 6 

 
Laureaci konkursów przedmiotowych, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 
programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów przyjętych w 
statucie szkoły. 
 

§ 7 
 
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w 
Warszawie i nie stanowi podstawy do ubiegania się o przyjęcie do innych szkół ponadgimnazjalnych. 
 

§ 8 
 

Liczbę uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów określa Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę. 
 

§ 9 
 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum składa w sekretariacie szkoły wniosek do dyrektora o przyjęcie do 
Liceum. Wniosek zawiera: 
 

1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – 
serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców; 
3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres 

miejsca zamieszkania kandydata; 
4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata 

pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają; 
5. wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej 

preferowanych; 
6. wskazanie wybranego oddziału w szkole. 

 
 

2. Do wniosku dołącza się: 
 

1. świadectwo ukończenia gimnazjum, 
2. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
3. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub 

tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 

4. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 
specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 
ponadgimnazjalnej, 

5. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 20c ust. 2: 
 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 
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b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem, 

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia  9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 i 1583). 

 
 

§ 10 
 

Terminy postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Zarządzeniem Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 
kwietnia 2017 roku: 
 

Lp. Ważne terminy Zadania 

1 od 8 maja od godz. 10:00  

do 19 maja do godz. 15:00 

 

 

kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają wnioski o 

przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

2 od 16 czerwca od godz. 10.00                   

do 19 czerwca do godz. 16.00 

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły 

3 od 23 czerwca od godz. 12.00                             

do 28 czerwca  do godz. 16.00 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 

ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za 

zgodność przez gimnazjum) 

4 od 8 maja do 5 lipca            

(najpóźniej do 20 czerwca 

możliwość wystąpienia komisji 

rekrutacyjnej do właściwego 

organu o weryfikację warunków 

określonych w art. 20t uso)         

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 uso 

5 5 lipca  do godz.16.00 podanie do wiadomości list kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane 

w kolejności alfabetycznej oraz informację o 

zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a 

także najniższą liczbę punktów, która uprawnia 

do przyjęcia 

6 od 6 lipca od godz. 10:00  

do 14 lipca do godz. 12:00 

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły 
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prowadzącej kształcenie zawodowe 

7 do 14 lipca do godz. 16:00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

8 Do 14 lipca do godz. 16:00  Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty 
o liczbie wolnych miejsc 

9 od 10 sierpnia od godz. 10.00                                 

do 14 sierpnia do godz. 16.00;                      

wydanie przez  szkoły 

prowadzące kształcenie 

zawodowe skierowania na 

badanie lekarskie 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - składanie wniosków o 

przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

10 od 10 sierpnia do 28 sierpnia                        

(najpóźniej do 14 sierpnia 

możliwość wystąpienia komisji 

rekrutacyjnej do właściwego 

organu o weryfikację warunków 

określonych w art. 20t uso) 

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

11 do 28 sierpnia do godz. 12:00 podanie do wiadomości list kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane 
w kolejności alfabetycznej oraz informację o 
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a 
także najniższą liczbę punktów, która uprawnia 
do przyjęcia 

12 od 29 sierpnia od godz. 8.00                          

do 30 sierpnia  do godz. 16.00 

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego 

o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe 

13 do 31 sierpnia  do godz. 16.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

14 do 31 sierpnia do godz. 16.00 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty 

o liczbie wolnych miejsc 

 
§ 11 

 
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły 
przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia zgodnie   art. 20 zd. 
 

§ 12 
 

1. W rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie  ustala się następujący 
sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób 
punktowania innych osiągnięć kandydatów: 
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I.    100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z 
języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych  w regulaminie 
oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum: 
 
- sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

 
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: 
 

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 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, 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; 
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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. 
 
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. 
 
- za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego - 3 
punkty,  
 
 - W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie 
art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 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 18 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się po 13 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 18 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się po 13 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 18 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się po 13 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 20 punktów, 
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów, 
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 
 
- W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 
przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 (powyżej) , 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. 
 
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 
nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z 
języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny 
wyrażonej w stopniu: 
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1) celującym – przyznaje się 20 punktów; 
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów; 
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów; 
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów; 
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

 
- za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7  punktów 
 
do 6 punktów – za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie 
ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć 
edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).  

 
– przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni:  
 
- 6 punktów – stopień celujący  
- 5 punktów – stopień bardzo dobry  
- 4 punkty – stopień dobry  
- 3 punkty – stopień dostateczny  
- 2 punkty – stopień dopuszczający,  
 

II.   100 punktów – liczba punktów 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 wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z 
matematyki wynik - 70% co daje w rekrutacji 14 punktów).  

 
2. Wybrane przedmioty punktowane przy przyjęciu do poszczególnych oddziałów: 

 
Klasa 1A z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, historii i wos-u  
(język angielski i język hiszpański) + przedmiot uzupełniający łacina prawnicza 
przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, wos 
 
Klasa 1B z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, historii i wos-u  
(język angielski i język niemiecki) + przedmiot uzupełniający łacina prawnicza 
Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, wos 
 
Klasa 1C z rozszerzonym zakresem nauczania geografii, matematyki i języka angielskiego 
(język angielski i język hiszpański)  
przedmioty punktowane – język polski, matematyka, język angielski, geografia 
 
Klasa 1D z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, informatyki i fizyki 
(język angielski i język rosyjski)  
przedmioty punktowane – język polski, matematyka, informatyka, fizyka  
 
Klasa 1E z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, informatyki i fizyki 
(język angielski i język francuski)  
przedmioty punktowane – język polski, matematyka, informatyka, fizyka  
 
Klasa 1F z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii i matematyki 



9 
 

(język angielski i język niemiecki) + przedmiot uzupełniający łacina medyczna 
przedmioty punktowane - język polski, matematyka, biologia, chemia 
 
Klasa 1G z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii i fizyki 
(język angielski i język niemiecki) + przedmiot uzupełniający łacina medyczna 
przedmioty punktowane – język polski, fizyka, biologia, chemia 
 
 

3. Uczniowie zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego (zasady pkt.) 
a) absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu przeprowadzanego 

egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum w celu wyrównania szans edukacyjnych w procesie rekrutacji 
sumę punktów uzyskaną za: 

• oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły, 

• inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum, 
• średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii i etyki -mnoży się 
razy dwa, 

b) absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu przeprowadzonego  w ostatnim roku 
nauki w gimnazjum przyznaje się liczbę punktów:  

• uzależnioną od oceny na świadectwie z danego przedmiotu (dotyczy język polski, matematyka, język 
obcy nowożytny)  

20 pkt – stopień celujący  
16 pkt – stopień bardzo dobry  
12 pkt – stopień dobry  
8 pkt – stopień dostateczny  
4 pkt – stopień dopuszczający  

 
§ 13 

 
Szkolna Komisja rekrutacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje protokół postępowania 
kwalifikacyjnego. 
 

§ 14 
 

Tryb odwoływania od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej określa art. 20zc ust. 6 – 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


