
REGULAMIN  

REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. BATALIONU „ZOŚKA” 

w WARSZAWIE 

na rok szkolny 2019/2020 

 Podstawy prawne: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1043          

ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. 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. Rozporządzenia 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 5 MKO z dnia 29 stycznia 2019r. zmieniające  zarządzenie w sprawi 

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

szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020, 

6. 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 w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klas 

pierwszych dotychczasowych trzyletnich i czteroletnich liceów ogólnokształcących 

oraz dotychczasowych czteroletnich i pięcioletnich techników i branżowych szkół I 

stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę. 

§ 1. ZASADY OGÓLNE 

 Proponujemy kandydatom następujące profile klas:  

 

Po szkole podstawowej: 

1a Klasa humanistyczno-artystyczna: 

W rozszerzeniu będą realizowane przedmioty: j. polski, historia, j. angielski 

Przedmioty dodatkowe: techniki aktorskie, teatr musicalowy, łacina w naukach 

humanistycznych 

Drugi język: język hiszpański albo język francuski 

  



1b Klasa matematyczno-fizyczna: 

W rozszerzeniu będą realizowane przedmioty: matematyka, fizyka, j. angielski 

Drugi język: język niemiecki albo język francuski 

  

1c Klasa społeczna: 

W rozszerzeniu będą realizowane przedmioty: geografia, wiedza o społeczeństwie, 

j. angielski 

Przedmioty dodatkowe: techniki realizacji filmu 

Drugi język: język hiszpański albo język rosyjski 

  

1d Klasa przyrodnicza: 

W rozszerzeniu będą realizowane przedmioty: biologia, chemia, j. angielski 

Przedmioty dodatkowe: łacina w biologii 

Drugi język: język niemiecki albo język rosyjski  

  

1e Klasa matematyczno-geograficzna: 

W rozszerzeniu będą realizowane przedmioty: matematyka, geografia,  j. angielski 

Drugi język: język hiszpański albo niemiecki 

  

Po gimnazjum: 

1f Klasa humanistyczno-artystyczna: 

W rozszerzeniu będą realizowane przedmioty: j. polski, historia, j. angielski 

Przedmioty dodatkowe: techniki aktorskie, teatr musicalowy, łacina w naukach 

humanistycznych 

Drugi język: język hiszpański albo język francuski 

  

1g Klasa matematyczno-fizyczna: 

W rozszerzeniu będą realizowane przedmioty: matematyka, fizyka, j. angielski 

Drugi język: język niemiecki albo język francuski 

 

1h Klasa społeczna: 

W rozszerzeniu będą realizowane przedmioty: geografia, wiedza o społeczeństwie, 

j. angielski 



Przedmioty dodatkowe: techniki realizacji filmu 

Drugi język: język hiszpański albo język rosyjski 

  

1i Klasa przyrodnicza: 

W rozszerzeniu będą realizowane przedmioty: biologia, chemia, j. angielski 

Przedmioty dodatkowe: łacina w biologii 

Drugi język: język niemiecki albo język rosyjski 

  

1j Klasa matematyczno-geograficzna: 

W rozszerzeniu będą realizowane przedmioty: matematyka, geografia,  j. angielski 

Drugi język: język rosyjski albo język niemiecki 

  

                                      § 2 ZASADY REKRUTACJI 

Rekrutacja do LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego jest prowadzona przez System 

Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji – tak jak do wszystkich innych szkół w Warszawie. 

§ 2a 

                                        TERMINARZ REKRUTACJI ZASADNICZEJ 

1. W okresie od 13 maja 2019 r. od godziny 8:00 do 20 maja 2019 r. do godziny 15:00 kandydaci 

składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:  

 

 Wydrukowany i podpisany wniosek z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji, 

jeśli wybrany oddział LXXXVI LO - jest pierwszym na liście preferencji.  

 Dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów (tzw. 

kryteria społeczne zgodnie z art. 20c ustawy o systemie oświaty).  

2.W okresie od 17 czerwca 2019 r. od godz. 10:00 do 19 czerwca 2017 r. do godz. 16:00 

kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.    

3. Od 21 czerwca 2019 r. od godz. 12:00 do 28 czerwca 2019 r. do godz. 16:00 kandydaci 

uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia 

gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora gimnazjum lub szkołę podstawową, które kandydat ukończył.  

4. Do 15 lipca 2019 r. szkolna komisja rekrutacyjna przeprowadza weryfikację wniosków                                    

o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów, w tym dokonanie czynności, o których 

mowa w art. 20t ust. 7 ustawy prawo oświatowe oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe.  



5. 16 lipca 2019 r. o godz. 12:00 szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy 

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 16 lipca 2019 r. od godz. 12:00 do 24 lipca 2019 r. do godz. 10:00 kandydaci umieszczeni 

na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej liceum  

potwierdzają wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów (świadectwa                       

i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki                

w gimnazjum lub szkoły podstawowej)  

 7. Kandydaci, którzy potwierdzą wolę przyjęcia do naszego  liceum, proszeni są o dostarczenie 

wraz z w/w dokumentami, podpisane 3 zdjęcia , karty zdrowia oraz wypełnionego formularza 

dostępnego na stronie szkoły.  

8. 25 lipca 2019 r. o godz. 12:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do liceum.  

                                                                      §2b 

                                  TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ  

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie od 26 lipca 

2019 r. do 28 sierpnia 2019 r. zgodnie z poniższym harmonogramem: 

  

   1. W okresie od 26 lipca 2019 r. od godz. 8:00 do 30 lipca 2019 r. do godz. 12:00 kandydaci 

składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:  

 Podanie o przyjęcie do LXXXVI LO - podpisane przez kandydata oraz jego rodziców ze 

wskazaniem oddziałów, do których kandydat chciałby zostać przyjęty.  

 Dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów (tzw. 

kryteria społeczne zgodnie z art. 20c ustawy o systemie oświaty).  

2. Do 16 sierpnia 2019 r. szkolna komisja rekrutacyjna przeprowadza weryfikację wniosków                      

o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów, w tym dokonanie czynności, o których 

mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe . 

3. 19 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00 szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 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.  

4. Od 19 sierpnia 2019 r. od godz. 12:00 do 27 sierpnia 2019 r. do godz. 16:00 kandydaci 

umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginałów dokumentów (świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki  w gimnazjum lub szkoły podstawowej).  



Kandydaci, którzy potwierdzą wolę przyjęcia do naszego  liceum, proszeni są o dostarczenie 

wraz z w/w dokumentami, podpisane 3 zdjęcia ,  karty zdrowia oraz wypełnionego formularza 

dostępnego na stronie szkoły.  

5. 28 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów 

przyjętych i  nieprzyjętych. 

                                                                         § 2c.  

                                                    WYMAGANE DOKUMENTY 

Kandydat składa następujące dokumenty: 

-  kwestionariusz osobowy kandydata do klasy pierwszej, 

-   kopie świadectw ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach 

egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole podstawowej, 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum lub szkoły podstawowej, 

-   zaświadczenia z konkursów, olimpiad na podstawie, których są przeliczane punkty, 

-   oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia /od 16 lipca od 

godz. 12:00 do 24  lipca do godz. 10:00/ lub podczas rekrutacji uzupełniającej. 

  

                                          § 3. KRYTERIA REKRUTACJI 

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się 

absolwenci gimnazjum lub szkoły podstawowej. 

  

2.    O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskane przez niego miejsce na listach 

kandydatów w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

                                                          § 3a. 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW KANDYDATOM UBEIGAJĄCYM SIĘ                            

O PRZYJĘCIE DO KLAS PIERWSZYCH 

  

1. W rekrutacji do LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu „Zośka” w Warszawie,  

maksymalna suma punktów do uzyskania wynosi 200 pkt. Na powyższą sumę składa się:  

 

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ: 



100 punktów – liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany                                        

w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali 

procentowej dla zadań z zakresu:  - języka polskiego,  - matematyki,  - języka obcego 

nowożytnego.  

 Należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując:  współczynnik 0,35 dla 

zadań z zakresu języka polskiego i matematyki oraz współczynnik 0,3 dla wyniku z języka 

obcego nowożytnego. (np. uczeń uzyskał z języka angielskiego wynik – 70% - 70 x 0,3 = 21 

punktów w rekrutacji).   

 100 pkt. – liczba punków możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz poniżej wskazanego przedmiotu do 

poszczególnych oddziałów:  

  

2. 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): 

·     z wyższą oceną  zachowania, 

·     sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka lub z rodzin 

zastępczych, 

·     kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

·     pochodzący z wielodzietnej rodziny (wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje                   

i więcej dzieci) na podstawie oświadczenia o wielodzietności kandydata, 

·      samotnie wychowywani przez jednego z rodziców – potwierdzone prawomocnym 

wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu rodzica oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. 

(zgodnie z definicjami podanymi w art. 20b ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy                           

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw)  

  

 

3.    W LXXXXVI Liceum Ogólnokształcącym zostanie otwartych pięć klas : 

          

  
Klasa Przedmioty na 

poziomie 

rozszerzonym 

Języki obce Przedmiot 

uzupełniający 
Przedmioty 

punktowane 



 

1A 

 

artystyczna 

 

język polski, historia, 

język angielski 

 

język angielski 

drugi do wyboru: 

francuski 

lub hiszpański 

 

 

techniki aktorskie, teatr 

musicalowy, łacina w 

naukach 

humanistycznych 

 

 

język polski, 

matematyka,          

język angielski, 

historia 

 

1B 

matematyczno - 

fizyczna 

 

matematyka, fizyka, 

język angielski 

 

język angielski 

drugi do wyboru: 

francuski 

lub niemiecki 

 

 

 

 

język polski, 

matematyka, 

język angielski, 

fizyka 

 

1 C 

społeczna 

 

geografia, wiedza 

o społeczeństwie, język 

angielski 

 

język angielski 

drugi do wyboru: 

hiszpański 

lub rosyjski 

 

 

techniki realizacji filmu 

 

język polski, 

matematyka, 

język angielski, 

geografia 

 

1 D 

biologiczno- 

chemiczna 

 

biologia, chemia, język 

angielski, 

 

język angielski 

drugi do wyboru: 

francuski 

lub niemiecki 

 

 

łacina w biologii, 

 

język polski, 

matematyka, 

biologia, 

chemia 

 

1E 

matematyczno-

geograficzna 

 

matematyka, 

geografia,                         

 j. angielski 

 

język angielski 

drugi do wyboru: 

język hiszpański lub 

niemiecki 

  

język polski, 

matematyka, 

język angielski, 

geografia 



oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

 

PO GIMNAZJUM : 

 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 wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2                          

(np. uczeń uzyskał z matematyki wynik – 70% - 70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji).   

 100 pkt. – liczba punków możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia 

gimnazjum z języka polskiego, matematyki oraz poniżej wskazanego przedmiotu do 

poszczególnych oddziałów:  

 

                W LXXXXVI Liceum Ogólnokształcącym zostanie otwartych pięć klas : 

          
Klasa Przedmioty na poziomie 

rozszerzonym 
Języki obce Przedmiot 

uzupełniający 
Przedmioty 

punktowane 
1f 

humanistyczno-

artystyczna: 

j. polski, historia, j. 

angielski 

język angielski 

drugi język: język 

hiszpański albo język 

francuski 

 

 

techniki aktorskie, 

teatr musicalowy, 

łacina w naukach 

humanistycznych 

język polski, 

matematyka,          

język angielski, 

historia 

1g 

matematyczno-

fizyczna: 

matematyka, fizyka, 

język angielski 

język angielski 

drugi do wyboru: 

francuski 

lub niemiecki 

 

 język polski, 

matematyka, język 

angielski, fizyka 

1h społeczna: geografia, wiedza 

o społeczeństwie, język 

angielski 

język angielski 

drugi do wyboru: 

hiszpański 

 

techniki realizacji 

filmu 

język polski, 

matematyka, 

język angielski, 

geografia 



1i przyrodnicza: biologia, chemia, język 

angielski, 

język angielski 

drugi do wyboru: 

francuski 

lub niemiecki 

 

łacina w biologii, język polski, 

matematyka, 

biologia, 

chemia 

1j 

matematyczno-

geograficzna: 

matematyka, geografia, 

j. angielski 

język angielski 

drugi do wyboru: 

język hiszpański lub 

niemiecki 

 język polski, 

matematyka, 

język angielski, 

geografia 

oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

Zasady podziału na grupy językowe : 

1) W każdej klasie, oprócz języka angielskiego obowiązuje nauka jednego z dwóch 

zaproponowanych dla danej klasy języków obcych.  

2) Klasę dzieli się na dwie równoliczne grupy, z których każda uczy się jednego z dwóch 

zaproponowanych języków obcych.  

3) O przydziale do grupy językowej decydują:  

a) Kryterium wyboru – pierwszeństwo wyboru języka mają ci uczniowie, którzy zadeklarują chęć 

jego nauki.  

b) Kryterium kontynuacji – jeżeli więcej niż połowa klasy zadeklaruje chęć wyboru danego 

języka, pierwszeństwo będą mieli ci uczniowie, którzy uczyli się tego języka na wcześniejszych 

etapach edukacji.  

c) Kryterium ilości punktów – w przypadku gdy, po zastosowaniu powyższych kryteriów grupy 

językowe nie będą równoliczne, osoby z najmniejszą ilością punktów zostaną przesunięte do 

grupy uczącej się drugiego języka.  

Drugi język powinien być wybrany na poziomie wyboru klasy. 

                                                          

§ 3b. 

PRZELICZANIE OCEN NA PUNKTY ORAZ PUNKTY ZA OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

DOTYCZĄ ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:  

1.  W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: wynik 

przedstawiony w procentach  z zakresu:  języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, 



matematyki,   przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, języka obcego 

mnoży się przez 0,2. 

  

2.    Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów ( 

po gimnazjum i po szkole podstawowej): 

 ·        18 pkt – ocena celująca (6) 

·        17 pkt – ocena bardzo dobry (5) 

·        14 pkt – ocena dobra (4) 

·          8 pkt – ocena dostateczna (3) 

·          2 pkt – ocena dopuszczająca (2) 

  

 3.     Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

  4.     Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum: 

  

a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

10 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 

  7 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

  5 punktów – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

 

b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt8 i art. 32 a ust. 4 ustawy: 

10 punktów – za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem       nauczania szkoły artystycznej 

4 punkty – za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

3 punkty – za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

 



c. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

 

10 punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego 

7 punktów – za dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

5 punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

7 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 

5 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

3 punkty – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

 

d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

10 punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

7 punktów – za dwa lub więcej tytuły laureata turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

5 punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych    ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

7 punktów – za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

3 punkty – za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

2 punkty – za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

 

e. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne przedmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

międzynarodowym – 4 punkty 

krajowym – 3 punkty 

wojewódzkim – 2 punkty 

powiatowym – 1 punkt 



5.  W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:  należy wynik 

procentowy  przeliczać na punkty przyjmując:  współczynnik 0,35 dla zadań z zakresu języka 

polskiego i matematyki oraz współczynnik 0,3 dla wyniku z języka obcego nowożytnego. (np. 

uczeń uzyskał z języka angielskiego wynik – 70% - 70 x 0,3 = 21 punktów w rekrutacji).   

a. gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych                     

i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej, maksymalna liczba 

punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

b. 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.                                                                                                                                                                                                                                    

6. Po szkole podstawowej. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia 

do sprawdzianu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz 

z języka obcego nowożytnego wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

         z języka polskiego i matematyki: 

za ocenę celującą - po 35 punktów;  

za ocenę bardzo dobrą - po 30 punktów;  

za ocenę dobrą - po 25 punktów;  

za ocenę dostateczną - po 15 punktów;   

za ocenę dopuszczającą - po 10 punktów  

          z języka obcego nowożytnego:  

          za ocenę celującą - 30 punktów;  

          za ocenę bardzo dobrą - 35 punktów;   

         za ocenę dobrą - 20 punktów;   

         za ocenę dostateczną - 10 punktów;  

         za ocenę dopuszczającą - 5 punktów.  

Po gimnazjum. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego,  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: 

        za ocenę celującą - 20 punktów;  

        za ocenę bardzo dobrą - 18 punktów;   



          za ocenę dobrą - 13 punktów;  

          za ocenę dostateczną - 8 punktów;  

          za ocenę dopuszczającą - 2 punkty.  

Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z historii i  wiedzy o społeczeństwie dzieli 

się przez 2, a z biologii, chemii, fizyki i geografii - przez 4  

  

                                        § 4. SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA 

W celu przeprowadzenia rekrutacji do LXXXVI  Liceum Ogólnokształcącego – do klas 

pierwszych, Dyrektor  powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej 

przewodniczącego i określa zadania członków. 

1.     Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem obowiązujących zasad 

rekrutacji, 

2) przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych, 

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

listy kandydatów nieprzyjętych, 

4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, 

5) sporządzenie w przewidywanym w przepisach prawa terminie, uzasadnień odmów 

przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili, 

6) niezwłoczne udzielenie dyrektorowi szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności w 

odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia 

Komisji Rekrutacyjnej, 

7) dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu 

rekrutacji z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie 

danych osobowych. 

2.     Do zadań przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należy: 

1) określenie szczegółowego trybu i terminów pracy komisji rekrutacyjnej, 

2) organizowanie i kierowanie pracami komisji rekrutacyjnej, 

3) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac komisji rekrutacyjnej. 

Komisja rekrutacyjna współpracuje z innymi komórkami szkoły, w szczególności 

z sekretariatem uczniowskim i sekretariatem dyrektora, w zakresie gromadzonych dokumentów 

oraz kontaktu z kandydatami i ich rodzicami. 

 

                                                          § 5. UWAGI KOŃCOWE 



Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje szkolna komisja rekrutacyjna. Tryb odwoływania się 

od tej decyzji określają odrębne przepisy Art. 20zc. We wszystkich przypadkach nieobjętych 

niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje szkolna komisja rekrutacyjna w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły. 

  

  

  

 


