
ZASADY REKRUTACJI DO 
 

LI  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W WARSZAWIE 
DLA KLAS PONADPODSTAWOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

 
 

PODSTAWA PRAWNA 
 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe z późniejszymi zmianami; 
 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1737); 
 
 
Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.); 
 

Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 
2020 r., poz. 657. 

 
Rekrutacja odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu: 
https://warszawa.edu.com.pl/ 
Wydrukowane i podpisane wnioski w wersji elektronicznej przesyłamy na meil: 
rekrutacja@lilo.edu.pl 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół 
ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez 
ministra do spraw oświaty  

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do wybranych 
szkół zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie: men.gov.pl i edukacja.warszawa.pl 

 
 Uczniowie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. 

Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych 
szkołach.  

 Uczniowie szkół podstawowych, dla których m.st. Warszawa nie jest organem 
prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie.  

 Wszyscy kandydaci wypełniają wniosek.  
 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 200 pkt.:
 

a) 100 pkt. - za wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty
b) 100 pkt. - za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka 

polskiego i matematyki oraz z dwóch 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły 

- za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
- za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej;  
- 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 tere 

- za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

 
 
 
 
 

 
PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI DO LI LO

 
a) Zasady przeliczania punktów za wynik uzy
  

Wynik egzaminu ósmoklasisty
 
z języka polskiego 
z matematyki 

 z języka obcego nowożytnego
 
 

 
 
 

b) Zasady przeliczania punktów do poszczególnych oddziałów/klas
  

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 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.

KRYTERIA REKRUTACJI DO LI LO 

iu rekrutacyjnym do liceum kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.:

za wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka 

matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły 

za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

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

SZCZEGÓŁOWE ZASADY 
PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI DO LI LO

Zasady przeliczania punktów za wynik uzyskany na egzaminie ósmoklasisty

Wynik egzaminu ósmoklasisty  Wynik w Przeliczenie na
 % punkty
 max 100% x 0,35 = 35 pkt

 max 100% x 0,35 = 35 pkt

z języka obcego nowożytnego  max 100% x 0,3 = 30 pkt

   

max  100 pkt

Zasady przeliczania punktów do poszczególnych oddziałów/klas 

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyrażone w stopniu: 

przyznaje się po 18 punktów; 
przyznaje się po 17 punktów; 

przyznaje się po 14 punktów; 
przyznaje się po 8 punktów; 

przyznaje się po 2 punkty. 

iu rekrutacyjnym do liceum kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.: 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych branych pod 

za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 
za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 
przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu 

nie szkoły; 
za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI DO LI LO 

skany na egzaminie ósmoklasisty 

Przeliczenie na 
punkty 
x 0,35 = 35 pkt 
x 0,35 = 35 pkt 
x 0,3 = 30 pkt 

 

100 pkt  

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na 



POD PATRONATEM AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

 

Kryteria -świadectwo
 

wynik z języka polskiego 
wynik z matematyki 
wynik z informatyki 
wynik z fizyki 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 
wyróżnieniem 
szczególne osiągnięcia 
aktywność na rzecz innych ludzi 

 
 
 

 

Kryteria -świadectwo
 

wynik z języka polskiego 
wynik z matematyki 
Wynik z biologii 
Wynik z chemii 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 
wyróżnieniem 
szczególne osiągnięcia 
aktywność na rzecz innych ludzi 

 
 

Kryteria -świadectwo
 

wynik z języka polskiego 
wynik z matematyki 
Wynik z geografii 
Wynik z wiedzy o społeczeństwie
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 
wyróżnieniem 
szczególne osiągnięcia 
aktywność na rzecz innych ludzi 

KLASA POLITECHNICZNA 
POD PATRONATEM AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

 

świadectwo 

Punkty przyznawane w

postępowaniu rekrutacyjnym

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 
 

  
max  

KLASA PRZYRODNICZA 

świadectwo 

Punkty przyznawane w

postępowaniu rekrutacyjnym

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 
 

  
max  

KLASA EUROPEJSKA 
 

świadectwo 

Punkty przyznawane w

postępowaniu rekrutacyjnym

wiedzy o społeczeństwie 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 

 

  
max  

POD PATRONATEM AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

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.

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.

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 
 

Kryteria -świadectwo 

Punkty przyznawane w 

postępowaniu rekrutacyjnym  

wynik z języka polskiego max 18 pkt.
wynik z matematyki max 18 pkt.
Wynik z historii max 18 pkt.
Wynik z  wiedzy o społeczeństwie max 18 pkt.
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 
wyróżnieniem  7 pkt.
szczególne osiągnięcia max 18 pkt.
aktywność na rzecz innych ludzi  3 pkt.

max  100 pkt.
 

Rozporządzenie MEN – zawiera szczegółowe zasady punktowania szczególnych osiągnięć. 
 
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych znajduje się w Komunikacie MEN w 
sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych. 

 
 

c) Zasady przeliczania punktów kandydatów zwolnionych ze wszystkich części 
egzaminu ósmoklasisty:  

Oceny z języka polskiego i matematyki wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

● celującym – przyznaje się po 35 punktów; 
● bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów; 
● dobrym – przyznaje się po 25 punktów; 
● dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów;  
● dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów 
 

Oceny z języka obcego nowożytnego: 
● celującym – przyznaje się po 30 punktów; 
● bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów; 
● dobrym – przyznaje się po 20 punktów; 
● dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów;  
● dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

  
 
d) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej 
części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty w 
sposób określony w pkt. c, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z 
zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu 
ósmoklasisty lub dana część egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie. 

 
e) Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureat konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej 
kolejności. 



f) 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 ósmoklasisty; 
2. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 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 szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 
4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej. 
 

g) Przydział do grup z drugim językiem obcym. 

1) Kandydaci wskazują w Deklaracji w odpowiedniej kolejności przynajmniej dwie 
preferencje nauki drugiego języka obcego z zaznaczeniem poziomu nauczania (K - 
kontynuacja nauki lub P – nauka od podstaw). Preferencje kandydata są uwzględniane w 
miarę możliwości organizacyjnych szkoły. 

2) W każdej klasie powstają dwie grupy po 15 osób. 

3) O przydziale do wybranej grupy językowej decyduje kolejno: 

 ogólna liczba punktów rekrutacyjnych, na podstawie których uczeń został 
zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły 

 wynik egzaminu ósmoklasisty – z części językowej 

 ocena z drugiego języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

4) W sytuacji niezakwalifikowania się przez kandydata do wybranej na pierwszym miejscu 
grupy językowej uwzględniana jest kolejna preferencja językowa wskazana w Deklaracji 
wyboru grupy językowej. 

5) Przy braku rozstrzygnięcia na podstawie kryteriów określonych w p. 3 o przydziale do 
grupy decyduje komisja rekrutacyjna. 

6) Lista uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych grup językowych jest publikowana 
w szkole niezwłocznie po ogłoszeniu listy przyjętych do szkoły. 

7) Uczeń zakwalifikowany do danej grupy językowej może ubiegać się o przeniesienie do 
innej grupy w sytuacji zwolnienia się miejsca i po złożeniu w ciągu 5 dni podania do 
dyrektora szkoły.  

 
 


