
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XLIX LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOHANNA 

WOLFGANGA GOETHEGO W WARSZAWIE  

(PO GIMNAZJUM) 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020. 

 

§ 1. 

PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm. 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.). 

 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późń. 

zm.). 

 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  - przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe  

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

 

4. Rozporządzenie MEN z dn. 14 marca 2017r. 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 oraz branżowej szkoły I stopnia, dla 

kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 

586).dalej: rozporządzenie; 

 

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610). 

 

6.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 

7. Zarządzenie nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 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 

 

 

 

 

 

 

 

 § 2. 
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ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W KLASACH PIERWSZYCH 

 

1. Uczniowie szkoły objęci są niemieckimi programami stypendialnym, które dają możliwość 

wyjazdu do Niemiec i uczestnictwo w różnorodnych zajęciach na wyższych uczelniach. 

 

2. Uczniowie szkoły mają możliwość przystąpienia do egzaminu DSD II - Deutsches 

Sprachdiplom Niveaustufe C1. Jest to międzynarodowy egzamin uznawany na całym świecie 

zarówno przez szkoły wyższe jaki i przez pracodawców. 

Egzamin organizowany jest przez BVA/ ZfA. Przeprowadzany jest jedynie w szkołach 

posiadających specjalne uprawnienia i odpowiedni program nauczania. Szkoła oferuje 

wszystkim uczniom możliwość przygotowania (również poprzez dodatkowe zajęcia) i 

zdawania tego egzaminu. Certyfikat Niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Nauki 

potwierdzający znajomość języka na poziomie C1 umożliwia studiowanie na uczelniach 

niemieckojęzycznych bez dodatkowych egzaminów. 

 

3. W roku szkolnym 2019/2020 zostaną utworzone następujące oddziały: 

dla absolwentów gimnazjów 
 

KLASA ROZSZERZENIA OPIS 

 

 

 

1AG 

j. angielski –kontynuacja , 

j. niemiecki lub 

j. hiszpański-od podstaw 

lub kontynuacja, 

WOS, historia 

To klasa dla językowców, osób, które chcą poznawać 

nowe języki, marzą o studiach prawniczych, 

europeistyce czy stosunkach międzynarodowych. 

Uczniowie klasy językowej często biorą udział w 

wymianach językowych. Organizujemy dla nich 

wycieczki do parlamentu czy ambasad różnych 

krajów. Języki : angielski+ niemiecki lub 

angielski+ hiszpański 

 

 

 

 

 

 

 

 

1BG 

 

 

 

 

 

matematyka, geografia, 

 j. niemiecki 

lub j. hiszpański- od 

podstaw lub kontynuacja, 

 

 

Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych 

zagadnieniami geograficzno - społecznymi i 

ekonomicznymi w kraju i na świecie, którzy chcą w 

przyszłości poruszać się w problematyce 

międzynarodowej zarówno w życiu codziennym, jak 

i zawodowym. W ofercie przewidujemy m. in. 

zajęcia poświęcone geografii turystycznej i 

gospodarczej oraz kulturze krajów europejskich. 

Uczniowie przynajmniej raz w roku wyjeżdżają na 

zajęcia terenowe. Języki : angielski+ niemiecki lub 

angielski+ hiszpański 

 

 

 

 



 

 

1CG 

 

 

informatyka, matematyka, 

j. angielski-kontynuacja 

 

Klasa dla przyszłych studentów Politechniki i 

kierunków ścisłych. Program nauczania obejmuje 

przygotowanie do matury z informatyki na poziomie 

rozszerzonym: arkusz kalkulacyjny, bazy danych, 

programowanie w języku C++, algorytmikę, budowę 

komputera, grafikę i sieci komputerowe. Języki : 

angielski+ niemiecki  

 

 

 

1DG 

j. niei,  

 

j.niemiecki ,biologia, 

chemia 

 

przedmioty nauczane 

dwujęzycznie: 

informatyka, WOS 

(Sozialkunde), elementy 

historii, Landeskunde 

Ideą klasy dwujęzycznej jest rozszerzenie 

kompetencji językowych uczniów, tak, aby mogli 

podejmować studia na uniwersytetach w Niemczech, 

Austrii lub Szwajcarii. Dokumentem ułatwiającym 

osiągnięcie tego celu jest certyfikat DSD (Deutsches 

Sprachdiplom), który umożliwia studiowanie w 

wyżej wymienionych krajach bez konieczności 

zdawania dodatkowych egzaminów językowych. 

Dużym osiągnięciem naszego liceum jest nawiązanie 

współpracy z Instytutem Germanistyki UW ,który 

zaprosił nas do projektu „Linqua Bona”. W ramach 

tej inicjatywy uczniowie będą mogli brać udział w 

warsztatach językowych oraz wykładach 

merytorycznych prowadzonych przez pracowników 

Instytutu. 

Inne wydarzenie realizowane w szkole: wieczór z 

niemieckim, konkurs poezji niemieckiej, udział w 

Dniu Otwartym Ambasady RFN.  

Języki : niemiecki + angielski 

 

 

 

 

Nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego do żadnej z klas (oprócz 

dwujęzycznej). 

 

 

4. W każdym oddziale przeprowadzany jest podział na grupy języka obcego o różnym stopniu 

zaawansowania. Nauka języka angielskiego odbywa się w grupach z uwzględnieniem stopnia 

znajomości języka. Nie przewiduje się możliwości utworzenia grupy dla początkujących z 

języka angielskiego. 

 

5. Podział na grupy językowe zostanie dokonany na początku roku szkolnego. 

 

 

 



 

§ 3. 

TERMINARZ REKRUTACJI ZASADNICZEJ 

 

Zgodnie z Zarządzeniem 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, rekrutację przeprowadza 

się według następującego harmonogramu: 

1.Od 13 - 17 maja i 20 maja 2019 r. w godz. 8.00 - 15.00 kandydaci składają wnioski o 

przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

2. Od 17 czerwca do 19 czerwca 2019 r. w godz. 10.00 – 16:00 kandydaci mają możliwość 

dokonania zmiany wyboru szkoły. 

 

 3. 21 czerwca w godz. 12.00 - 15.00 oraz 24 - 27 czerwca w godz. 8.00-16.00 oraz 28 

czerwca 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00 kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o 

kopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczenia 

o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył). Na każdej stronie kopii należy umieścić 

adnotację: ”Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 

36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora (lub upoważnionej przez 

niego osoby) Kandydaci składają dokumenty, o których mowa wyżej w szkole pierwszego 

wyboru. zaświadczenia o: 

 udziale w finale konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, 

 osiągnięciach sportowych i artystycznych na szczeblu wojewódzkim. 

 

 4. Do 15 lipca 2019 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do 

szkoły i inne złożone dokumenty. 

 

 5. 16 lipca 2019 r. o godz. 12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów 

niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej 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 w godz. 12.00 - 16.00 oraz 17 - 19 lipca i 22 - 23 lipca w godz. 8:00 - 16:00 i 

24 lipca 2019 r. w godz. 8.00 - 10.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole składając: 

a. oryginał świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej, 

b. oryginał zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym, 

c. 2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata, 

d. kartę zdrowia. 



e. formularz danych osobowych (dostępny na miejscu). 

 

7. 25 lipca 2019 r. o godz. 12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej 

oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia i informację o liczbie wolnych 

miejsc 

 

Kandydaci, którzy wybiorą klasę dwujęzyczną zobowiązani są przystąpić do egzaminu 

kompetencji językowych zgodnie z poniższym harmonogramem:  

 

W dniu 29 maja 2019r. o godzinie 15:00 w gmachu szkoły odbędzie się test sprawdzający 

poziom znajomości języka niemieckiego dla kandydatów starających się o przyjęcie do klasy 

dwujęzycznej, dla których liceum im. Goethego jest szkołą pierwszego wyboru. 

 

W dniu 7 czerwca 2019 r.  do godz. 15:00 ogłoszenie wyników testu (w systemie). 

W dniu 26  czerwca 2019 r. o godz.9.00 odbędzie się test dla kandydatów, którzy z 

udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie 

lub dokonali zmiany wyboru szkoły na szkołę z oddziałami dwujęzycznymi. 

 

W dniu 28 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 nastąpi ogłoszenie wyników testu. 

 

Sprawdzian z języka niemieckiego jest wzajemnie uznawany na mocy porozumienia 

dyrektorów szkół przez warszawskie licea prowadzące oddziały dwujęzyczne z językiem 

niemieckim. 

 

 

UWAGA! Dokumenty należy składać w koszulkach! 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIJĄCA 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Rekrutację uzupełniającą 

przeprowadza się według następującego harmonogramu:  

 

1. 26 lipca 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00 oraz 29 lipca 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00 oraz 30 

lipca 2019 r. w godz. 8.00 – 12.00 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym oraz składają na piśmie następujące informacje:  preferowany 

przez kandydata oddział, przyjęcie lub brak przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w 

rekrutacji zakończonej 25 lipca 2019 roku. 

2.W dniu 2 sierpnia 2019r. o godzinie 9:00 w gmachu szkoły odbędzie się test sprawdzający 

poziom znajomości języka niemieckiego dla kandydatów starających się o przyjęcie do klasy 

dwujęzycznej, którzy wybrali naszą szkołę w rekrutacji uzupełniającej. 



 

 3. Do 16 sierpnia 2019 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do 

szkoły i inne złożone dokumenty.  

 

4. 19 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i 

kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej 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.  

 

 5. 19 sierpnia w godz. 12.00 – 16.00 oraz 20 – 23 sierpnia w godz. 8.00 – 16.00 oraz 26 

sierpnia w godz. 8.00 – 16.00 oraz 27 sierpnia 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00 kandydaci 

umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę 

podjęcia nauki w danej szkole składając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i 

oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego . 

 

6. 28 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

 

 

§ 4. 

ZASADY REKRUTACJI  

 

1. O przyjęciu kandydata do liceum decyduje uzyskana przez niego lokata na liście 

kandydatów wynikająca z kryteriów rekrutacji, ogłoszona w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego. 

 

2. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor 

Liceum. 

 

3. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 2 powoduje niedopuszczenie kandydata do 

postępowania rekrutacyjnego. 

 

§ 5. 

KRYTERIA I ZASADY REKRUTACJI 

 

1. Kandydaci do XLIX Liceum Ogólnokształcącego za udokumentowane osiągnięcia 

otrzymują maksymalnie 200 punktów. 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje schemat podziału punktów zgodnie z 

rozporządzeniem: 

 

 

 



KRYTERIA: Punkty w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym  

I kryterium – świadectwo ukończenia gimnazjum  

Aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt 

Szczególne osiągnięcia Max 10/18 pkt 

Wynik z języka polskiego Max. 18 pkt 

Wynik z matematyki Max 18 pkt 

Wynik z I przedmiotu Max 18 pkt 

Wynik z II przedmiotu Max 18 pkt 

Razem max 100 pkt 

II kryterium – egzamin gimnazjalny x 0,2 = max. 20 pkt 

Wynik z język polskiego x 0,2 = max. 20 pkt 

Wynik z matematyki x 0,2 = max. 20 pkt 

Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie x 0,2 = max. 20 pkt 

Wynik z przedmiotów przyrodniczych x 0,2 = max. 20 pkt 

Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym x 0,2 = max. 20 pkt 

Razem max 100 pkt 

Razem I  i II 200 pkt 

 

3. przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik procentowy z 

zakresu mnoży się przez współczynnik 0,2. 

 

4. Przy przeliczaniu na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum przyznaje się: 

za ocenę celujący - 18 p. 

za ocenę bardzo dobry - 17 p. 

za ocenę dobry - 14 p. 

za ocenę dostateczny - 8 p 

za ocenę dopuszczający - 2 p. 

 

5. ustala się wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych punktowanych w poszczególnych 

klasach: 

 

 

 



klasa przedmioty 

Iag język polski, matematyka, język obcy, historia 

Ibg język polski matematyka, język obcy, geografia 

Icg język polski, matematyka, informatyka, język obcy 

Idg język polski, matematyka ,biologia, chemia  

 

6. Za szczególne osiągnięcia przyznaje się: 

 

Konkursy, olimpiady przedmiotowe i międzyprzedmiotowe: na poziomie ponadwojewódzkim 

organizowanych przez Kuratora Oświaty: 

a)finalista konkursu przedmiotowego- 10p. 

b) laureat konkursu tematycznego – 7p. 

c) finalista konkursu tematycznego – 5p. 

 

Zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty: 

a) finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych – 10p. 

b) laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 7p. 

c) finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 5p. 

d)finalista konkursu przedmiotowego – 5p. 

e) laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5p. 

f) finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3p. 

 

Zawody wiedzy, sportowe, artystyczne o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim: 

a) finalista konkursu z przedmiotu objętego ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

– 10p. 

b) laureat turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

– 4p. 

c)finalista turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

– 3p. 

 

Zawody wiedzy, sportowe, artystyczne o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

a) finalista dwóch lub więcej konkursów z przedmiotów objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 10p. 

b) laureat dwóch lub więcej turniejów z przedmiotów nieobjętego ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 7p. 

c)finalista dwóch lub więcej turniejów z przedmiotów nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 5p. 

 

Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z zawodów na tym samym 

szczeblu i z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 



przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie – wówczas maksymalna liczba 

punktów do uzyskania wynosi 18. 

 

7. Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu przeprowadzanego w 

ostatnim dniu nauki w gimnazjum przyznaje się liczbę punktów: 

- uzależnioną od oceny na świadectwie z danego przedmiotu: 

- 20 punktów - stopień celujący 

- 18 punktów - stopień bardzo dobry 

- 13 punktów - stopień dobry 

- 8 punktów - stopień dostateczny 

- 2 punkty - stopień dopuszczający 

 

z zastrzeżeniem iż: 

- za przedmioty język polski, język obcy nowożytny i matematyka przyjmuje się punkty w 

całości 

- za przedmioty historia i wiedza o społeczeństwie – zsumowane z przedmiotów punkty 

dzielone są przez 2 

- za przedmioty biologia, geografia, fizyka, chemia - zsumowane z przedmiotów punkty 

dzielone są przez 4 

 

8. Dla wyników egzaminu językowego do klasy dwujęzycznej stosuje się mnożnik 1. 

 

9. O kolejności na liście kandydatów do Liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez 

kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego. 

 

10. O kolejności przyjęcia do wybranej klasy decyduje otrzymana liczba punktów w 

postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym. 

 

11. Liczbę przyjętych kandydatów określa Dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. 

 

12. O przyjęciu kandydata do klasy dwujęzycznej decyduje suma punktów uzyskanych w 

procesie rekrutacji oraz z testu. 

 

§ 6. 

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA 

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. 

Johanna Wolfganga Goethego Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, 

powołuje jej Przewodniczącego oraz określa zadania Komisji. 

 

2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przy XLIX LO należy: 

a) podanie informacji o warunkach rekrutacji oraz o kryteriach przyjęć, 



b) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z kryteriami zawartymi w 

regulaminie, 

c) przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego poziom znajomości języka niemieckiego dla 

kandydatów starających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej, 

d) ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, 

e) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych (lub 

informację  

o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę 

punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

 

3. Szczegółowe zadania i sposób obradowania komisji określa rozporządzenie 

 

§ 7. 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej przysługuje prawo odwołania. 

 

1. Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Liceum. Wniosek należy złożyć w terminie 

siedmiu dni od ogłoszenia wyników.  

 

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

wnioskiem o uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym 

najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat 

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

odwołania. Na  rozstrzygnięcie dyrektora można złożyć skargę do sądu administracyjnego. 

 

 

Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r. 

 

Opracowała Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna. 

 

Zatwierdził Dyrektor Szkoły 


