Regulamin rekrutacji do LX LO im. Wojciecha Górskiego w ZS 49
w Warszawie na rok szkolny 2018/2019
I.

Zasady i tryb rekrutacji regulują:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne
2017/2018 - 2019/2020 do liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej
szkoły I stopnia (Dz.U. 2017 r. poz. 586), ze szczególnym uwzględnieniem:
•
•

sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów,
sposobu ustalenia punktacji w przypadku zwolnienia uczniów z egzaminu
gimnazjalnego.
3. Zarządzenie Nr 5 MKO z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia,
szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019, w sprawie:
o

szczegółowego harmonogramu rekrutacji.

4. Uchwała nr XLV/1080/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca
2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół
ponadgimnazjalnych oraz publicznych branżowych szkół I stopnia prowadzonych
przez m.st. Warszawę w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020.
W rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 wniosek o przyjęcie można składać do nie
więcej niż ośmiu szkół prowadzonych przez m. st. Warszawę (w każdej szkole
można wybrać dowolną liczbę oddziałów).
II. O przyjęcie do oddziałów klasy pierwszej LX LO im. Wojciecha Górskiego
w Warszawie mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019
utworzone zostaną 3 oddziały klas pierwszych liczące po 30 uczniów w każdym:
Klasa
1LA ekonomiczna

1LB psychologiczna

1LC społeczna

Rozszerzenia
geografia – jęz. angielski
uzupełnienie:
historia i społeczeństwo
biologia – jęz. polski
uzupełnienie:
historia i społeczeństwo
historia - wos
uzupełnienie:
przyroda
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III. Wszyscy uczniowie do momentu ukończenia nauki w liceum uczą się dwóch języków
obcych. We wszystkich oddziałach język angielski jest obowiązkowy jako kontynuacja
oraz drugi język do wyboru spośród: hiszpańskiego, niemieckiego lub rosyjskiego,
francuskiego na poziomie podstawowym (pod warunkiem utworzenia grupy). Nauka
języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych.
IV. O przyjęciu do:
1. klasy 1LA decyduje liczba punktów uzyskana z przeliczenia ocen
z: języka polskiego, matematyki, geografii i języka angielskiego,
a w przypadku jego braku z innego języka obcego obowiązującego
w gimnazjum oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum a także punkty za inne osiągnięcia kandydatów;
2. klasy 1LB decyduje liczba punktów uzyskana z przeliczenia ocen
z: języka polskiego, matematyki, biologii i najwyższa uzyskana ocena spośród
historii, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego oraz wyników egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także punkty za inne
osiągnięcia kandydatów.
3. klasy 1LC decyduje liczba punktów uzyskana z przeliczenia ocen
z: języka polskiego, matematyki, historii i najwyższa uzyskana ocena spośród,
wiedzy o społeczeństwie, języka obcego oraz wyników egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także punkty za inne
osiągnięcia kandydatów.
Ustala się następujący sposób przeliczania ocen na punkty:
1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik
przedstawiony w procentach z:
• języka polskiego,
• historii i wiedzy o społeczeństwie,
• matematyki,
• przedmiotów przyrodniczych,
• języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2
2. sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i wskazanych
przez szkołę zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
• za stopień celujący przyznaje się
- 18 punktów,
• za stopień bardzo dobry przyznaje się
- 17 punktów,
• za stopień dobry przyznaje się
- 14 punktów,
• za stopień dostateczny przyznaje się
- 8 punktów,
• za stopień dopuszczający przyznaje się
- 2 punkty,
3. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem -7 punktów.
4. sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć ucznia wymienionych
na świadectwie ukończenia gimnazjum:
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a) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
• za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
• za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
- 7 punktów,
• za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
- 5 punktów;
b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem artystycznym o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem artystycznym o zasięgu
ogólnopolskim:
• za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,
• za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punktów,
• za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty;
c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
• za dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
- 10 punktów,
• za dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
• za dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;
• za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
• za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
- 5 punktów,
• za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
- 3 punkty;
d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem
artystycznym o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej przyznaje się - 10 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
przyznaje się - 7 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
przyznaje się - 5 punktów,
• tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się - 7 punktów,
• tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystyczne przyznaje się 3 punkty,
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•

tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje
się - 2 punkty;

e) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
w podpunktach a-d, artystycznych lub sportowych organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
• międzynarodowym – 4 punkty,
• krajowym – 3 punkty,
• wojewódzkim – 2 punkty,
• powiatowym – 1 punkt.
5. w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
6.

za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza
w formie wolontariatu, lub na rzecz środowiska szkolnego - 3 punkty.

7.

Szczegółowy sposób przeliczania ocen na punkty dla uczniów zwolnionych
z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przedstawiony jest w § 8
Rozporządzenia 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
(patrz: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1)

V.

W przypadku równorzędnych wyników obowiązują następujące kryteria ex-aequo:
1. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
2. Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c
ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie
kandydata pieczą zastępczą.

VI.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się w załączniku do Zarządzenia Nr 5
MKO z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów
do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych
i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019
(patrz: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-doszkol/12289,Rekrutacja-do-szkol-publicznych-na-rok-szkolny-20182019.html).

VII.

Skład komisji rekrutacyjnej, zakres jej obowiązków i kompetencje regulują § 9 i § 10
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
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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
(patrz: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1).
VIII.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje
protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

IX.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna kończy pracę 31 sierpnia 2018 r., po zakończeniu
rekrutacji uzupełniającej.
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