
ZASADY REKRUTACJI  

UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. WOJSKA POLSKIEGO 

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
 
 

I. PODSTAWA PRAWNA 

     
1. Ustawa z dnia 9 września 1991 oz systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. poz. 

1943 ze zm.) –rozdział 2a 
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.) art. 149 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. 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. z 2017r. poz. 586) 
 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły wydrukowane z systemu internetowego  

i   potwierdzone    podpisem kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna. 

2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum. 

3. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.                 

4. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych,  

    zaświadczenia o osiągnięciach sportowych lub artystycznych,  

    zaświadczenia o uzyskanych certyfikatach językowych,  

    opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej określona w pkt. III 6c. 

5. 2 fotografie ( podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).  

 

III. KRYTERIA REKRUTACJI 

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły 

    powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną  

   (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania 

   członków. 

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna: 

   a/ podaje informacje o warunkach rekrutacji 

   b/ przeprowadza postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne zgodnie 

       z kryteriami określonymi w regulaminie 



   c/ ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

   d/ ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły i podaje liczbę wolnych 

       miejsc 

   e/ sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 

 

3. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum. 

 

4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego 

    lokata na liście kandydatów do liceum w wyniku postępowania  

    rekrutacyjno – kwalifikacyjnego. 

 

5. Laureaci konkursów i olimpiad o zasięgu co najmniej wojewódzkim, 

    których program obejmuje w całości lub poszerza treści  podstawy  

    programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły 

    w pierwszej kolejności. 

 

6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych 

    wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym, 

    mają: 

 a/ sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka 

     i rodzin zastępczych 

 b/ kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony 

     indywidualny program lub tok nauki 

 c/ kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru 

     kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią Poradni Psychologiczno – 

     - Pedagogicznej. 

 

7. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy 

    decyduje dyrektor liceum. 

 

8. Złożenie oryginału świadectwa gimnazjalnego oraz zaświadczenia 

    o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym w terminarzu 

    jest potwierdzeniem wyboru Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska 

    Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim i podstawą do umieszczenia 

    na liście przyjętych do Liceum.  

 

9. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych  

    dokumentów określonych w pkt. II 1, 2, 3 spowoduje niedopuszczenie  

    kandydata do postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego, a odnośnie 

    pkt. II 4 – nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie 

    rekrutacyjno – kwalifikacyjnym. 

 

 



10. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym 

      za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów. 

 

11. Zasady przyznawania punktów dla absolwentów gimnazjum 

 

a) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – max 200 pkt 

1) za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum – max 100 pkt. 

Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z  

- języka polskiego,  

- historii i wiedzy o społeczeństwie,  

- matematyki  

- przedmiotów przyrodniczych  

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym  

mnożony się przez 0,2 (np. matematyka 75% - 75 x 0,2 = 15 pkt.)  

Maksymalna liczba punktów z jednego przedmiotu 20 (100% x 0,2 = 20 pkt);  

 

2) za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych (ustalonych przez dyrektora szkoły w 

postępowaniu do danego oddziału) max 72 pkt:  

a) ocena celująca - 18 pkt  

b) ocena bardzo dobra - 17 pkt  

c) ocena dobra - 14 pkt  

d) ocena dostateczna - 8 pkt  

e) ocena dopuszczająca - 2 pkt  

 

Klasa Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane 

A  język polski, historia, WOS język polski, matematyka, historia, 

WOS 

 

B  biologia, chemia język polski, matematyka, biologia, 

chemia 

 

C  matematyka, fizyka, 

informatyka 

  

język polski, matematyka, fizyka, 

informatyka 

D matematyka, geografia, język 

angielski 

język polski,   matematyka, geografia 

język obcy 

 

 

Kandydowanie do naszej szkoły jest równoznaczne z wyborem 

proponowanych przez nas rozszerzeń. Kandydat wybiera je zgodnie z 

własnymi zainteresowaniami. 

 



3) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt  

4) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska     

 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt  

5) szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum –  

    max 18 pkt. 

 

b/ sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych  

    na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

 

- za uzyskanie w konkursie wiedzy  o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty  

 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - 7 pkt, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - 5 pkt; 

 

- za uzyskanie w konkursie wiedzy  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) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 3 punkty; 

 

- za uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach artystycznych i 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 w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18. 

 

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na 
świadectwo ukończenia gimnazjum. 

O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor gimnazjum.  
Przeliczanie  na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy 
o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego 
nowożytnego wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum w 
przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 
gimnazjalnego:  

a) za ocenę celującą – 20 punktów 

b) za ocenę bardzo dobrą – 18 punktów 

c) za ocenę dobrą – 13 punktów 

d) za ocenę dostateczna – 8 punktów 

e) 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. 

 
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, z których jest przeprowadzany 

dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część 

egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, 
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 
następujące kryteria:  

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;  

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego 
i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych 
przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym do danego oddziału;  

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;  

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:  

 a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego 
zwycięskim  tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 
organizowanych przez  kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na 
szczeblu powiatowym przez  inne podmioty działające na terenie szkoły,  

 b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska  szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 
 

12. O kolejności na liście kandydatów do liceum decyduje suma uzyskanych 

      punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjno –  

- kwalifikacyjnego z wyłączeniem laureatów konkursów. 

 

13. Kandydaci, o których mowa w punkcie III 5 umieszczeni są na początku 

      listy uporządkowanej według malejącej liczby punktów. 

 

14. Kolejne lokaty zajmują pozostali kandydaci uporządkowani według  

      malejącej liczby punktów uzyskanych w wyniku postępowania 

      rekrutacyjno – kwalifikacyjnego. 

 

15. Pierwszeństwo wyboru oddziału mają uczniowie zajmujący najwyższą  

      lokatę na liście kandydatów do liceum / do momentu wyczerpania się miejsc 

      w danym oddziale/. 

 

16. W przypadku wyczerpania miejsc w danym oddziale Szkolna Komisja 

      Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna przydziela kandydatów do oddziału, 

      który kandydat podaje jako drugi. 

 

17. W przypadku mniejszej liczby kandydatów do danego oddziału przydziela  

      się kandydata do oddziału innego wybranego jako drugi lub do takiego,  

      w którym są wolne miejsca. 

 

 



18. W przypadku skreślenia kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia 

      do liceum na jej koniec wpisuje się kolejnych kandydatów z listy. 

 

19. Liczbę przyjętych kandydatów określa dyrektor szkoły w porozumieniu 

      z organem prowadzącym szkołę. 

 

20. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna sporządza listy 

      z podziałem na poszczególne oddziały.  

 

21. Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się w dodatkowym terminie 

      w przypadku wolnych miejsc. 

                         

                          

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          KALENDARIUM REKRUTACJI 

                 DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

                            IM. WOJSKA POLSKIEGO 

                W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 

                         NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
 

 

 

 

DATA  

 

15 marca 2019 r. 

 

 

Powiatowa Giełda Szkół – 

w LO im. Wojska Polskiego 

 

 

 

od 13 maja (pn) godz. 8.00   

do 20 maja (pn) godz. 15.00  

 

Składanie wniosków o przyjęcie do 

szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie 

warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

 

od 17 czerwca (pn) od godz. 10.00 

do 19 czerwca (śr) do godz. 16.00 

                          

 

Kandydaci mogą dokonywać 

zmiany wyboru szkoły 

 

 

od 21 czerwca (pt) od godz. 12.00 

do 28 czerwca (pt) do godz. 16.00 

 

 

Kandydaci do klasy I składają 

świadectwo ukończenia gimnazjum  

oraz zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego 

(kopie poświadczone za zgodność 

przez dyrektora gimnazjum) 

 

Do 15 lipca 

 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do 

szkoły i innych złożonych 

dokumentów przez Komisję 

Rekrutacyjną 

 

 

16 lipca (wt) godz. 12.00 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno –  

- Kwalifikacyjna podaje do wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych 

do przyjęcia do oddziałów klasy 



pierwszej i listy kandydatów 

niezakwalifikowanych do przyjęcia 

/ listy alfabetyczne /, 

a także najniższą liczbę punktów, która 

uprawnia do przyjęcia. 

     

 

od 16 lipca (wt) od godz. 12.00 

do 24 lipca (śr) do godz. 10.00 

 

 
Kandydaci umieszczeni na listach 

kandydatów zakwalifikowanych 

do przyjęcia składają oryginał świadectwa 

ukończenia gimnazjum oraz oryginał 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego, jako potwierdzenie woli 

przyjęcia do Liceum. 

 

   

 

25 lipca (czw) godz. 16.00 

 

Podanie list kandydatów  

przyjętych do Liceum i kandydatów 

nieprzyjętych do Liceum /listy  

alfabetyczne/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja uzupełniająca 

 



 

od 26 lipca (pt) od godz. 8.00  

do 30 lipca (wt) do godz. 16.00 

 

Składanie wniosków o przyjęcie do 

szkoły wraz z dokumentami. 

 

 
19 sierpnia (pn) godz. 12.00 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno –  

- Kwalifikacyjna podaje do wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych oraz 

kandydatów niezakwalifikowanych do 

przyjęcia / listy alfabetyczne /, 

a także najniższą liczbę punktów, która 

uprawnia do przyjęcia. 
 

od 19 sierpnia (pn) od godz. 12.00 

do 27 sierpnia (wt) do godz. 16.00 

Potwierdzenie woli przyjęcia w 

postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia gimnazjum  

i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego  

 

28 sierpnia (śr) do godz. 12.00 

Ogłoszenie list kandydatów  

przyjętych do Liceum i kandydatów 

nieprzyjętych do Liceum /listy  

alfabetyczne/. 
 


