ZASADY REKRUTACJI
LI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W WARSZAWIE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PODSTAWA PRAWNA





Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.
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;
Zarządzenie nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych i
stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.

Rekrutacja odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu:
http://warszawa.edu.com.pl (system będzie dostępny od 29 kwietnia)






Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się
do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym
samodzielnie zakładają konta w systemie.
Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek, wybierają nie więcej niż osiem szkół
prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej
preferowanego.
Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie
dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają tylko w szkole pierwszego
wyboru.

KRYTERIA REKRUTACJI DO LI LO
W postępowaniu rekrutacyjnym do liceum kandydat może uzyskać maksymalnie
a)
b)

200 pkt.:

100 pkt. – za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym
100 pkt. - za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego
i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły
- za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
- za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
- za 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
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

SZCZEGÓŁOWE ZASADY
PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI do LILO
a) Zasady przeliczania punktów za wynik uzyskany na egzaminie gimnazjalnym
Wynik egzaminu gimnazjalnego
Wynik w
Przeliczenie na
%
punkty
z języka polskiego
Max 100% x 0,2 = 20 pkt
z historii i wiedzy o społeczeństwie
Max 100% x 0,2 = 20 pkt
z matematyki
Max 100% x 0,2 = 20 pkt
z biologii, chemii, fizyki i geografii
Max 100% x 0,2 = 20 pkt
Max 100% x 0,2 = 20 pkt
z języka obcego na poziomie podstawowym
z języka obcego na poziomie rozszerzonym
max
100 pkt

b) Zasady przeliczania punktów do poszczególnych oddziałów/ klas
Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na
świadectwie ukończenia gimnazjum, wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

KLASA WOJSKOWA POD PATRONATEM AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ
Z EDUKACJĄ WOJSKOWĄ
Kryteria -świadectwo
wynik z języka polskiego
wynik z matematyki
Wynik z informatyki
Wynik z języka angielskiego
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
szczególne osiągnięcia
aktywność na rzecz innych ludzi
max

Punkty przyznawane w
postępowaniu rekrutacyjnym
max 18 pkt.
max 18 pkt.
max 18 pkt.
max 18 pkt.
7 pkt.
max 18 pkt.
3 pkt.
100 pkt.

KLASA PRZYRODNICZA Z RATOWNICTWEM MEDYCZNYM
Kryteria -świadectwo
wynik z języka polskiego
wynik z matematyki
Wynik z biologii
Wynik z chemii
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
szczególne osiągnięcia
aktywność na rzecz innych ludzi
max

Punkty przyznawane w
postępowaniu rekrutacyjnym
max 18 pkt.
max 18 pkt.
max 18 pkt.
max 18 pkt.
7 pkt.
max 18 pkt.
3 pkt.
100 pkt.

KLASA EUROPEJSKO-EKONOMICZNA
POD PATRONATEM WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Kryteria -świadectwo
wynik z języka polskiego
wynik z matematyki
Wynik z geografii
Wynik z wiedzy o społeczeństwie
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
szczególne osiągnięcia
aktywność na rzecz innych ludzi
max

Punkty przyznawane w
postępowaniu rekrutacyjnym
max 18 pkt.
max 18 pkt.
max 18 pkt.
max 18 pkt.
7 pkt.
max 18 pkt.
3 pkt.
100 pkt.

KLASA PRAWNO-DZIENNIKARSKA Z EDUKACJĄ PRAWNĄ
Kryteria -świadectwo
wynik z języka polskiego
wynik z matematyki
Wynik z historii
Wynik z wiedzy o społeczeństwie
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
szczególne osiągnięcia
aktywność na rzecz innych ludzi
max

Punkty przyznawane w
postępowaniu rekrutacyjnym
max 18 pkt.
max 18 pkt.
max 18 pkt.
max 18 pkt.
7 pkt.
max 18 pkt.
3 pkt.
100 pkt.

rozporządzenie MEN – rozporządzenie zawiera szczegółowe zasady punktowania szczególnych
osiągnięć.
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i
inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum
c) Zasady przeliczania punktów kandydatów zwolnionych ze wszystkich części egzaminu
gimnazjalnego:
Oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii,
fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie 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;
Liczbę punktów:
- z języka polskiego i matematyki sumuje się i dzieli przez 2
- z historii i wiedzy o społeczeństwie sumuje się i dzieli przez 2
- z biologii, chemii, fizyki i geografii sumuje się i dzieli przez 4
d) 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 pkt. c, 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.
e) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, wymienioną na świadectwie ukończenia
gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

f) Wyboru drugiego języka dokonuje uczeń składając deklarację określającą kolejność wyboru
wszystkich języków zaproponowanych dla oddziału. Przydział do grupy językowej zostanie
dokonany w oparciu o preferencje ucznia oraz liczbę punktów. Pierwszeństwo w wyborze mają
Ci, którzy:
- uczyli się wybranego języka w gimnazjum
- uzyskali dobre wyniki w nauce języków obcych w gimnazjum
- uzyskali wyższą liczbę punktów w rekrutacji.
Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do przydzielenia ucznia do grupy innego języka niż
wskazany w pierwszej kolejności przez ucznia. Grupa powstanie, gdy zbierze się min.12 osób.

