
 

REGULAMIN REKRUTACJI  

DO KLASY PIERWSZEJ 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II 

w Markach na rok szkolny 2019/2020 

 dla absolwentów gimnazjów 

 

 

§. 1. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) 

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

3. 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. poz. 586) 

4. 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. 

§. 2. Charakterystyka oddziałów klasy pierwszej 

W roku szkolnym 2019/2020 planowane są cztery oddziały klasy pierwszej: 

ODDZIAŁ IAG 
PROFIL MATEMATYCZNO-EKONOMICZNY 

 przedmioty rozszerzone główne: matematyka, język angielski; 

 przedmioty rozszerzone do wyboru: biologia/ geografia/ historia/ informatyka/ fizyka/ 

wiedza o społeczeństwie; 

 przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce i edukacja prawna 

ODDZIAŁ IBG 
PROFIL PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY 

 przedmioty rozszerzone główne: język polski, język angielski; 

 przedmioty rozszerzone do wyboru: biologia/geografia/historia/wiedza 

o społeczeństwie; 

 przedmioty uzupełniające: podstawy psychologii i pedagogiki  

ODDZIAŁ ICG 
PROFIL DZIENNIKARSKO-JĘZYKOWY 

 przedmioty rozszerzone główne: język polski, język angielski; 

 przedmioty rozszerzone do wyboru: geografia/biologia/historia/wiedza 

o społeczeństwie; 

 przedmioty uzupełniające: warsztaty dziennikarskie, konwersacje językowe 
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ODDZIAŁ IDG 
PROFIL MENADŻERSKO - PRAWNY 

 przedmioty rozszerzone główne: matematyka, język angielski; 

 przedmioty rozszerzone do wyboru:  biologia/ geografia/ historia/ informatyka/ fizyka/ 

wiedza o społeczeństwie; 

 przedmioty uzupełniające: podstawy zarządzania i marketingu, edukacja prawna 

 

Uwagi 

Uczniowie, którzy wybiorą jako trzeci przedmiot rozszerzony biologię, geografię, fizykę, 

informatykę lub wiedzę o społeczeństwie, od klasy drugiej będą realizowali przedmiot 

uzupełniający: historia i społeczeństwo. 

Uczniowie, którzy wybiorą jako trzeci przedmiot rozszerzony historię, wiedzę 

o społeczeństwie lub informatykę od klasy drugiej będą realizowali przedmiot uzupełniający: 

przyroda. 

 

We wszystkich oddziałach (IAG, IBG, ICG, IDG) obowiązkowe jest nauczanie dwóch 

języków obcych spośród: 

 język angielski - obowiązkowy dla wszystkich uczniów,  

 język niemiecki/rosyjski/hiszpański – jeden do wyboru. 

§. 3. Kryteria rekrutacji 

O przyjęciu kandydata do szkoły decydują:  

 wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki 

i dwóch innych przedmiotów, 

 wyniki egzaminu gimnazjalnego,  

 szczególne osiągnięcia ucznia 

 ukończenie szkoły z wyróżnieniem 

 aktywność społeczną, w tym wolontariat.  
 

1. Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się następujące ilości 

punktów: 
- celujący – 18 punktów 

- bardzo dobry – 17 punktów 

- dobry – 14 punktów 

- dostateczny – 8 punktów 

- dopuszczający – 2 punkty. 

Obliczane są punkty za oceny z 4 przedmiotów:  

- język polski, 

- matematyka,  

- język obcy (angielski, rosyjski, niemiecki, hiszpański) – wybiera się ocenę najwyższą, 

- jednego spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, fizyka, 

geografia - wybiera się ocenę najwyższą. 

Za oceny na świadectwie kandydat może otrzymać maksymalnie 72 punkty. 

2. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 
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3. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego przedstawia poniższa 

tabela. Wynik egzaminu z poszczególnych części przedstawiony w procentach 

mnoży się przez 0,2.  

język polski  maksymalnie 100% x 0,2 = 20 pkt.  

historia i wiedza o społeczeństwie  maksymalnie 100% x 0,2 = 20 pkt.  

matematyka  maksymalnie 100% x 0,2 = 20 pkt.  

przedmioty przyrodnicze  maksymalnie 100% x 0,2 = 20 pkt.  

język obcy nowożytny  

na poziomie podstawowym  

maksymalnie 100% x 0,2 = 20 pkt.  

 Za wynik egzaminu gimnazjalnego kandydat może uzyskać maksymalnie 

100 punktów. 

4. Za szczególne osiągnięcia kandydata w konkursach przedmiotowych, 

tematycznych, interdyscyplinarnych lub zawodach sportowych przyznaje się 

kandydatowi dodatkowe punkty: 

a) w konkursie wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty za uzyskanie: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt. 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt., 

b) w konkursie wiedzy o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym lub 

turnieju o zasięgu ogólnopolskim za uzyskanie: 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt. 

 tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt. 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt., 

c) w konkursie lub turnieju wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim za uzyskanie: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

10 pkt. 

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

– 7 pkt. 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

– 5 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt. 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt. 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt., 
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d) w konkursie wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora 

oświaty za uzyskanie: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt. 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 7 pkt. 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt. 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt., 

e) w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, za 

uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu: 

 międzynarodowym – 4 pkt. 

 krajowym – 3 pkt. 

 wojewódzkim – 2 pkt. 

 powiatowym – 1 pkt. 

f) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie 

z takich samych zawodów i na takim samym szczeblu oraz z tego samego 

zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, a maksymalna 

liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 

punktów. 

5. Za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 

w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z przedmiotów  na świadectwie  

ukończenia gimnazjum: 

celujący – 20 punktów 

bardzo dobry – 18 punktów 

dobry – 13 punktów 

dostateczny – 8 punktów 

dopuszczający – 2 punkty, 

Ilość punktów rekrutacyjnych za egzamin gimnazjalny oblicza się jako sumę 

punktów uzyskanych za oceny na świadectwie: 

o z języka polskiego, 

o z matematyki, 

o z historii i wiedzy o społeczeństwie – suma punktów z tych 

dwóch przedmiotów podzielona przez 2, 

o z biologii, chemii, fizyki i geografii – suma punktów z tych 

4 przedmiotów podzielona przez 4, 

o z języka obcego nowożytnego. 
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a) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu 

gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, których dotyczy ta część 

egzaminu, z której kandydat jest zwolniony, 

7. Maksymalna ilość punktów, jaką kandydat może uzyskać w postępowaniu 

rekrutacyjnym wynosi 200.  

 

 

§. 4. Zasady rekrutacji 

1. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną w celu przeprowadzenia rekrutacji 

do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020 oraz 

wyznacza jej przewodniczącego. 

2. Przyjmowanie uczniów do szkoły jest prowadzone z wykorzystaniem systemu 

elektronicznego miasta stołecznego Warszawy w porozumieniu ze Starostwem 

Powiatu Wołomińskiego: 

- w trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego 

wspomagania kandydat składając wniosek określa swoje preferencje przyjęcia do 

danego oddziału,  

- jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do większej liczby 

oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje 

się najwyżej na liście jego preferencji,  

- kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje się 

najwyżej na liście jego preferencji nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do 

oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych 

oddziałów.  

3. Działania kandydata i komisji rekrutacyjnej odbywają się w terminach i według 

Harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 

przygotowanego na podstawie Zarządzenia 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, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 

4. Kandydaci, który uzyskali kwalifikującą do przyjęcia liczbę punktów zostaną 

umieszczeni na liście przyjętych po złożeniu oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.  

5. Niezłożenie wymaganych dokumentów w określonym terminie eliminuje 

kandydata z postępowania rekrutacyjnego.  

6. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły wywieszane są 

w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń rekrutacyjnych w holu budynku szkoły. 

7. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do 
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komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata do szkoły.  

8. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. Uzasadnienie zawiera 

przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała 

do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

9. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

10. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora 

szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

§. 5. Rekrutacja uzupełniająca 

Rekrutację uzupełniającą prowadzi się bez wspomagania systemem elektronicznym. 

W przypadku, gdy w wyniku rekrutacji w podstawowym terminie pozostaną wolne 

miejsca lub nie zostaną wykorzystane miejsca zarezerwowane - od 26 lipca 2019 r. 

będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Zainteresowani kandydaci wypełniają 

i składają wniosek o przyjęcie do szkoły na formularzu dostępnym w szkole 

w dniach 26-30 lipca 2019 r. Wzór podania o przyjęcie do szkoły w rekrutacji 

uzupełniającej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. Terminy 

postępowania w rekrutacji uzupełniającej określone są w harmonogramie 

(Załącznik Nr 1). 

 

§. 6. Ustalenia końcowe 

1. W przypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych opisanymi powyżej 

zasadami rekrutacji o postępowaniu rekrutacyjnym decyduje komisja rekrutacyjna 

w oparciu o przepisy ogólne dotyczące rekrutacji.  

2. Szkolna komisja rekrutacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje 

protokoły postępowania kwalifikacyjnego.  

3. Regulamin rekrutacji podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 1 

im. Jana Pawła II w Markach i w holu głównym szkoły na tablicy ogłoszeń 

rekrutacyjnych na rok szkolny 2019/2020.  
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§. 7. Wymagane dokumenty. 

1. Wniosek - kandydat wypełnia go w elektronicznym systemie rekrutacji, drukuje, 

potwierdza swoim podpisem oraz rodzica/prawnego opiekuna i dostarcza do 

sekretariatu szkoły pierwszego wyboru. 

2. W przypadku rekrutacji uzupełniającej wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły na 

formularzu wg Załącznika Nr 2. 

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach 

egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (mogą być 

oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora 

gimnazjum, które kandydat ukończył). 

4. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające sukcesy w konkursach wiedzy, 

artystycznych i zawodach sportowych, za które kandydat może otrzymać punkty 

rekrutacyjne. 

 

 

         Dyrektor szkoły 

 

    Sławomira Kozak 

  


