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Załącznik Nr 1 

 do Zarządzenia Nr 2/2018 

Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie 

 z dnia  1 marca 2018 r. 

                                                                                     

WARUNKI   I   TRYB   REKRUTACJI  UCZNIÓW  

do  klas  pierwszych 

 Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie 

na rok szkolny 2018/2019 

 

§ 1 

 

1.    W  roku  szkolnym  2018/2019  tworzy się trzy klasy pierwsze Liceum 

        Ogólnokształcącego: 

 

Klasa 

       
 REALIZACJA PRZEDMIOTÓW W ZAKRESIE ROZSZERZONYM od klasy drugiej 

 
1 2 

 

I a 

Klasa dziennikarsko-artystyczna  

Uczeń ma do wyboru trzy przedmioty spośród: 

 j. polski, j. angielski,  j. niemiecki*, j. rosyjski*,  historia*, w o s, 

matematyka, fizyka*, chemia, biologia, geografia, które będzie 

realizował w zakresie rozszerzonym  
Innowacja pedagogiczna „Zadania policji i wojska z elementami zasad 

ruchu drogowego” będzie realizowana  w ramach zajęć dodatkowych 

 

I b 

Klasa matematyczno-przyrodnicza  

Uczeń ma do wyboru trzy przedmioty spośród: 

 j. polski, j. angielski,  j. niemiecki*, j. rosyjski*,  historia*, wos,  

matematyka, fizyka*, chemia, biologia, geografia, które będzie 

realizował w zakresie rozszerzonym 
Innowacja pedagogiczna „ Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa 

pożarowego z elementami ratownictwa medycznego” będzie  realizowana  

w ramach zajęć dodatkowych 

 

I c 

Klasa geograficzno-językowa  

Uczeń ma do wyboru trzy przedmioty spośród: 

 j. polski, j. angielski,  j. niemiecki*, j. rosyjski*,  historia*, wos,  

matematyka, fizyka*, chemia, biologia, geografia, które będzie 

realizował w zakresie rozszerzonym 
Innowacja pedagogiczna „Zadania policji i wojska z elementami zasad 

ruchu drogowego”  będzie realizowana  

w ramach zajęć obowiązkowych 

 
         * przedmioty w zakresie rozszerzonym będą realizowane po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych 
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                  1)  Przedmioty w zakresie rozszerzonym wymienione w kolumnie 2 będą  

                     realizowane w klasie drugiej i trzeciej. 

 

         2)  Nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym oznaczonych gwiazdką 

               będzie uzależnione od  liczby uczniów wybierających dany przedmiot. 

               Liczba uczniów w grupie realizującej dany przedmiot w zakresie    

               rozszerzonym określona jest odrębnymi przepisami 
 

§ 2 

 
1. Warunkiem podjęcia nauki w szkole jest złożenie przez kandydata następujących 

  dokumentów: 

 

1) wniosek o przyjęcie do  szkoły     

2) świadectwa ukończenia gimnazjum 

3) zaświadczenia o szczegółowych wynikach  egzaminu gimnazjalnego. 

4) zaświadczenia o udziale w konkursach i olimpiadach organizowanych  

     przez  MEN i Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjum 
     (w przypadku posiadania co najmniej na szczeblu wojewódzkim). 
5) certyfikaty językowe (w przypadku posiadania) 

6) opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  (w przypadku posiadania) 

7) orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności (w przypadku posiadania) 

8) trzy fotografie (podpisane na odwrocie) 
 

 

 

 

§ 3 

POSTĘPOWANIE   REKRUTACYJNE. 

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, dyrektor szkoły   powołuje 

Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, wyznacza  przewodniczącego 

Komisji oraz określa zadania  członków. 

 

2.  Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:        

        1)  upowszechnia informacje o warunkach rekrutacji, 

        2)  przeprowadza postępowanie rekrutacyjno - kwalifikacyjne zgodnie 

             z kryteriami określonymi w regulaminie, 

        3)  ustala i ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, 

        4)  ogłasza  listy uczniów przyjętych do szkoły i listę rezerwową, 

        5)  sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 

 

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

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

      lokata na liście kandydatów do liceum w wyniku postępowania rekrutacyjno- 

      kwalifikacyjnego. 
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5.  O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje 

 Dyrektor Szkoły. 

 

6.   Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym   

      w harmonogramie jest potwierdzeniem wyboru szkoły i podstawą do umieszczenia 

      na liście przyjętych do liceum. 

7.   Niezłożenie w odpowiednim terminie wymaganych dokumentów spowoduje 

      niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego, 

      a odnośnie  dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata 

      nieuwzględnienie  tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjno- 

      kwalifikacyjnym. 

 

8.  Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia 

     otrzymują określoną liczbę punktów. 

 
 

 

§  4 

 

ZASADY  PRZELICZANIA  PUNKTÓW. 

1. W rekrutacji do klas pierwszych  na rok szkolny 2018/2019 przyznawane będą punkty  

     za: 

    1)   oceny uzyskane z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia    

           gimnazjum tj.: 

           a)  języka polskiego, 

           b)  matematyki, 

           c)  języka angielskiego (lub języka obcego nowożytnego nauczanego   

                obowiązkowego w  gimnazjum) 

           d)  informatyki, 

    2)  wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym, 

    3)  osiągnięcia edukacyjne wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.       
 

2. Kandydat do klasy pierwszej może uzyskać maksymalnie 200 punktów możliwych  

     do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym. 
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§  5 

 

1. Punkty uzyskane za oceny na  ŚWIADECTWIE  UKOŃCZENIA GIMNAZJUM, 

    w tym: 

    1) 100 pkt. - liczba punków możliwych do uzyskania za oceny z zajęć wymienionych 

     w § 4 pkt.1 oraz za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia 

     gimnazjum tj. 
         

          a)  sposób przeliczania na punkty ocen na punkty:  

 
L.p. Stopień  Liczba punktów 

1. Celujący 18 

2. Bardzo dobry 17 

3. Dobry 14 

4. Dostateczny 8 

5, Dopuszczający 2 

 
b) sposób przeliczania na punkty osiągnięć uczniów: 

 
L.p. Liczba 

punktów 

                      Z a    o s i ą g n i ę c i a : 

 

1.  
  

10  
punktów 

Za tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym z zakresu wiedzy o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty; za tytuł finalisty 

konkursu z przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania w szkole 

artystycznej; za uzyskanie tytułu finalisty w dwóch lub więcej konkursach 

przedmiotowych lub artystycznych będących zawodami o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty..  
 

2.  
 

7 
punktów 

 

Za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego w co najmniej 

jednym konkursie wiedzy będącego konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty; za tytuł laureata dwóch lub więcej konkursów 

tematycznych lub interdyscyplinarnych w zawodach o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty; za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty; tytuł laureata dwóch lub 

więcej konkursów z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym nauczaniem 

nauczania szkoły artystycznej; za tytuł finalisty konkursu z przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym programem nauczania szkoły artystycznej.   

 

1)   

5 
punktów 

 

Za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty, za tytuł finalisty dwóch 

lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty, za tytuł finalisty dwóch lub więcej turniejów z 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

będącego turniejem lub konkursem o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

2)  4  

punkty 

Za tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej; za uzyskanie wysokiego miejsca w 

innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanego przez kuratora 

oświaty lub szkoły na szczeblu międzynarodowym;  
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3)  3  

punkty  

Za tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim 

przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 

pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; za tytułu finalisty konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez 

kuratora oświaty; za tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej na szczeblu ponadwojewódzkim i 

wojewódzkim; za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wszystkie 

dotychczas wymienione na szczeblu krajowym;  
4)   

2 
punkty 

 

Za tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły uzyskanego w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem 

o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim; za uzyskanie wysokiego miejsca w 

zawodach wiedzy innych niż wszystkie dotychczas wymienione na szczeblu wojewódzkim.  

 
 

 
1  

punkt 

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu powiatowym  

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych wynosi 18 

punktów 
 

 
3 

punkty 

 

za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza  

w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego 

 
 

 
7 

punktów 

 

 

za świadectwo ukończenia gimnazjum  z wyróżnieniem 

 

 

 

 
§  6 

 

Punkty uzyskane za  EGZAMIN GIMNAZJALNY przeprowadzany w ostatnim roku 

nauki w gimnazjum. 

 

1. 100 punktów możliwych do uzyskania za szczegółowe wyniki egzaminu 

gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 

a) języka polskiego, 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie, 

c) matematyki, 

d) przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, 

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym  

 

 

Wynik procentowy z danego zakresu zostanie przeliczony na punkty przyjmując  

współczynnik 0,2  ( np. uczeń uzyskał z matematyki wynik – 70 %,  70 x 0,2 = 14 punktów  

w rekrutacji); 
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§  7 

 

W przypadku osób 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, 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 po 20 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 13 punkty,  

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punkty,  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punktu;  
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W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, 

przelicza się na punkty, w sposób określony w § 7 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.  
 

 

§  8 

INFORMACJE  DODATKOWE. 
 

1. Pierwszeństwo wyboru danego oddziału mają uczniowie, którzy uzyskają 

     najwyższą lokatę na  liście kandydatów do szkoły i średnią arytmetyczną ocen 

     nie niższą niż 3,5 uzyskaną z przedmiotów punktowanych oraz z oceną zachowania 

     co najmniej dobrą. 

 

2. W przypadku wyczerpania miejsc w danym oddziale Szkolna Komisja  Rekrutacyjno 

     - Kwalifikacyjna proponuje kandydatom inną klasę.  

 

3. Wszelkie wątpliwości i uwagi dotyczące rekrutacji będzie rozstrzygała Szkolna  

     Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna.  

 

4. Ogólną liczbę przyjętych do szkoły uczniów określa dyrektor szkoły w porozumieniu 

     z Organem Prowadzącym szkołę. 

 
 

§ 9 

 

HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM      CCZZYYNNNNOOŚŚCCII        RREEKKRRUUTTAACCYYJJNNYYCCHH..  
 

1. TWORZENIE  BAZY KANDYDATÓW. 

    W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej 

 

    1)  od  10 maja  (czwartek) od godziny 10.00 do  18 maja (piątek) do godziny 15.00   

składają  w  sekretariacie  szkoły  WNIOSEK  O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY,   wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

    2) od  15 czerwca  (piątek) od godziny 10.00 do  19 czerwca (wtorek) do godziny 16.00  

        możliwość dokonania przez kandydatów zmiany wyboru szkoły lub możliwość złożenia wniosku    

        przez kandydatów jeżeli tego nie dokonali w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych. 

 

2.   POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE. 

1)  od  22 czerwca (piątek)  od  godz. 12.00   do  27 czerwca  (środa),  

           do godz. 16.00    kandydaci    składają  oryginały lub  k o p i e  (poświadczone za 

             zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum):  

a)   świadectwa ukończenia gimnazjum 

b)   zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

     2) od 10 maja (czwartek) do 6 lipca (piątek) weryfikowanie wniosków o przyjęcie    

         do szkoły i innych złożonych dokumentów  przez komisje rekrutacyjne. 
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    3) 6 lipca (piątek) do godz. 12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjno- 

           Kwalifikacyjna ogłasza: 
1)  listę kandydatów zakwalifikowanych   do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej  

2)  listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej. 

 

     4)  od 6 lipca  (piątek) od godz. 12.00  do 12 lipca (czwartek) do godz.     

          10.00 

           kandydaci  umieszczeni  na  liście  kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

           s k ł a d a j ą :  

            a)    oświadczenia potwierdzające  wolę  nauki  w  szkole, 

    b)    oryginał  świadectwa ukończenia gimnazjum, 

    c) oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach przeprowadzonego  

          w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

 

 

3.  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW. 

         12 lipca  (czwartek) do godziny 16.00   Szkolna Komisja Rekrutacyjno  

        - Kwalifikacyjna ogłasza:  

          1)    listę kandydatów przyjętych do szkoły   (w kolejności alfabetycznej)   

          2)    listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły    (w kolejności alfabetycznej) 

          3)    podaje najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły, 

          4)   podaje informacje o liczbie wolnych miejsc (jeżeli takie są) 

     
 

§ 10 

 

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA . 

 

1.  W przypadku wolnych miejsc w terminie od  13 lipca (piątek) od godziny 8.00  do 16 lipca  

(poniedziałek) do godziny  16:00  sekretariat szkoły  przyjmuje dokumenty kandydatów  w ramach  

rekrutacji  uzupełniającej. 

 

2.   31 sierpnia (piątek)  do godz. 12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ogłasza 

       wyniki  rekrutacji uzupełniającej. 

 

 

§  11 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE. 

1. Wszelkie uwagi dotyczące procedur rekrutacyjnych rozpatruje dyrektor szkoły. Odwołania od  

     wyników postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego można składać do dyrektora szkoły w ciągu  

    3 dni, od daty ich ogłoszenia. 

 

2.  Kopie dokumentów złożonych w procesie rekrutacji należy  o d e b r a ć   w terminie do dnia  

     30 września 2018 r. W przypadku nie odebrania dokumentów w wyznaczonym terminie zostaną 

     one zniszczone. 

 
                                                                                            Dyrektor szkoły 

                                                                                                           Regina Gromoł 

 


