
 

 

 

Regulamin rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej 

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Adama Mickiewicza w Piastowie na rok szkolny 2019/2020 
 

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

 

§ 1 

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 
232); 

2. Rozporządzenie MEN z 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw (Dz. 
U. Nr 58 poz. 504; Nr 67 poz. 585; z 2006r. Nr 31, poz. 217); 



3. Rozporządzenie MEN z 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania 
oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania 
ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do 
obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. 2008, Nr 
67 poz. 412); 

4.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 
poz.873); 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 996  ze zm.)  – rozdział 6 

6. Rozporządzenie MEN 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 (Dz. U. z 20 marca 
2017, poz. 586)  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół  i 

placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610) 

8. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji 
uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół 
policealnych na rok szkolny 2019/2020  w województwie mazowieckim. 

 

 

§ 2 

1.    W okresie rekrutacji (zgodnie z terminarzem ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty) kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Piastowie składają w sekretariacie wypełniony formularz 
podania o przyjęcie do szkoły (druk dostępny na stronie internetowej Liceum oraz  
w sekretariacie Szkoły). Następnie zgodnie z terminami poszczególnych etapów rekrutacji 
kandydaci uzupełniają złożone podanie o kolejne dokumenty – świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły 
podstawowej oraz zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty (lub kopię 
uwierzytelnioną na tych samych zasadach).  

2.    Laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez kuratora oświaty dołączają  
do podania o przyjęcie do szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty. 

3.    Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają  
do podania o przyjęcie do szkoły orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno 
- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

4. Kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia na podstawie kopii dokumentów 
natomiast przyjęty do szkoły w końcowej fazie rekrutacji wyłącznie na podstawie oryginałów 
dokumentów. 



 

§3 

1.    Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych z wyjątkiem Sprawdzianu Uzdolnień 
Kierunkowych z języka angielskiego będącego elementem rekrutacji do klas dwujęzycznych. 

2.    Do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi  
w Piastowie będą przyjmowani kandydaci, według rankingu punktowego. 

 
MAX ILOŚĆ PUNKTÓW DO UZYSKANIA 206 pkt 

W PRZYPADKU REKRUTACJI DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH – 236 pkt 

 OCENY NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ - maksymalnie 85 
punktów; 

 SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA wymienione na świadectwie ukończenia  szkoły 
podstawowej - maksymalnie 21 punktów. 
 
3.   Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty 
rekrutacyjne według zasady, że jeden procent odpowiada 0,35 punktu w przypadku wyników 
procentowych z egzaminów z języka polskiego i matematyki, oraz 0,3 punktu w przypadku 
języka obcego nowożytnego.  
 

MAX ILOŚĆ PUNKTÓW ZA WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY –100 pkt 
 

Punktacja za wyniki egzaminu ósmoklasisty 

Przedmioty Punkty 

język polski  x% razy 0,35 

matematyka x% razy 0,35 

język obcy nowożytny  X% razy 0,3 
 

 

 

4.  Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty 
następująco: 
 

Za oceny na świadectwie:  
max 4 przedmioty (język polski, matematyka oraz dwa inne inne przedmioty liczone do 

rekrutacji w danej klasie) razy 18 pkt = 72 pkt  
+ ogólna średnia ocen ucznia zaokr. do 2 miejsc po przecinku (max.6,0) = 78 pkt 

 

Oceny Punkty 

celujący  
 

18p 

bardzo dobry  
 

17p 

  dobry  14p 

  dostateczny 8p 

  dopuszczający  2p 



 

 

5.    Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz 
realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Piastowie, w wymiarze rozszerzonym w poszczególnych profilach 
przedstawia poniższa tabela: 

Klasa 

Przedmioty 
punktowane  
w procesie 

rekrutacyjnym 

Przedmioty realizowane 
w wymiarze 

rozszerzonym 

Języki obce 
realizowane 

 

Humanistyczno-
prawna 

język polski, 
matematyka, WOS 
oraz historia  

j. polski, historia, WOS 
lub j. angielski 

 GJ¹ 

Biologiczno-
chemiczna 
(również dwujęzyczna) 

język polski, 
matematyka, 
chemia oraz 
biologia lub fizyka 

język angielski, chemia 
oraz biologia lub 
matematyka 

 GJ¹ 

Matematyczno-
fizyczna 
(również dwujęzyczna) 

język polski, 
matematyka, fizyka 
oraz geografia 

matematyka, 
język angielski oraz fizyka 
lub geografia 

 GJ¹ 

informatyczna 

język polski, 
matematyka, 
informatyka oraz 
język angielski 

Informatyka, język 
angielski, matematyka 

 GJ¹ 

¹GJ czyli międzyklasowe grupy językowe realizujące JĘZYK WIODĄCY i język dodatkowy                      
z listy: 

J. ANGIELSKI i j. niemiecki 
J. ANGIELSKI i j. francuski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
J. ANGIELSKI i j. rosyjski 

 

7. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA: 

1. Za szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 3 pkt. 2 można otrzymać:  
 

Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 7 punktów 

 
 

Za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty: 

 finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego 10 punktów 



 laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 
ponadwojewódzkiego  

7 punktów 

 finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 
ponadwojewódzkiego 

5 punktów 

Finalista międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczani szkoły artystycznej 

10 punktów 

Laureat międzynarodowego lub ogólnopolskiego turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

4 punkty 

Finalista międzynarodowego lub ogólnopolskiego turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

3 punkty 

finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich 10 punktów 

laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych 
wojewódzkich  

7 punktów 

 finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych 
wojewódzkich 

5 punktów 

finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego 7 punktów 

 laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 5 punktów 

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 3 punkty 

Finalista min. dwóch ponadwojewódzkich lub wojewódzkich konkursów z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczani szkoły artystycznej 

10 punktów 

Laureat min. dwóch międzynarodowego lub ogólnopolskiego turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

7 punktów 

Finalista min. dwóch ponadwojewódzkich lub wojewódzkich urniejów z przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

5 punktów 

Finalista ponadwojewódzkiego lub wojewódzkiego konkursu z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

7 punktów 

Laureat turnieju ponadwojewódzkiego lub wojewódzkiego z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

3 punkty 

Finalista międzywojewódzkiego lub wojewódzkiego turnieju z przdmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

2 punkty 

 

2. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, 
artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na szczeblu:       
 

a) sportowe lub artystyczne: 

na szczeblu powiatowym 1 punkt  

na szczeblu wojewódzkim 2 punkty 

na szczeblu ogólnopolskim 3 punkty 

na szczeblu międzynarodowym 4 punkty 

 



b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt  
 

3. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich 
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego 
samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się 
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 
punktów Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje 
dyrektor szkoły podstawowej. 

§ 4 
   

1.    Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają 
pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły. 
 
2.    Laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty 
otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym  liczbę punktów wynikającą z zapisów 

niniejszego regulaminu. 
 

3.    Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa 
ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, które 
kandydat składa wraz z podaniem, najpóźniej w terminie ustalonym w zarządzeniu 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Niedostarczenie tych dokumentów w terminie  oznacza 
rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły. 
 

4.    Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji umieszczając 

imiona i nazwiska kandydatów na alfabetycznie ułożonych listach. 

 

5.    Przydział uczniów zrekrutowanych do międzyoddziałowych grup językowych może być 

uzależniony od liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz od rodzaju języka obcego nowożytnego nauczanego w gimnazjum. 

 

6.    Szkoła zastrzega sobie prawo do przydzielenia kandydata, który uzyskał relatywnie 

mniejszą liczbę punktów, do innej grupy językowej niż zadeklarowana. 

 

7.    Podstawą przyjęcia do konkretnej grupy językowej będzie wynik testu kwalifikacyjnego, 

do którego zobowiązani są przystąpić we wrześniu wszyscy uczniowie klas pierwszych, 

określający poziom zaawansowania znajomości danego języka obcego. 
 

8. Przeliczanie  na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku 

przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty odbywa się według następujących zasad:  

a) za ocenę celującą – po 35 punktów 



b) za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów 

c) za ocenę dobrą – po 25 punktów 

d) za ocenę dostateczną – po 15 punktów 

e) za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów; 

z języka obcego nowożytnego: 

a) za ocenę celującą – 30 punktów 

b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów 

c) za ocenę dobrą – 20 punktów 

d) za ocenę dostateczną – 10 punktów 

e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów. 

9.    W uzasadnionych pisemnie wypadkach w trakcie roku szkolnego uczeń może zostać 
decyzją Dyrektora i uczących przeniesiony do grupy o innym poziomie zaawansowania. 

10. O przyjęciu do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim decyduje liczba uzyskanych 
punktów w dwóch etapach rekrutacji: 

- I ETAP: identyczny z procesem rekrutacji do innych oddziałów w roku szkolnym 2019/2020  
- II ETAP: sprawdzian kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie komunikacji w języku 
angielskim  

10. Dla kandydatów do klasy dwujęzycznej przeprowadzane są pisemny i ustny sprawdzian 
kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie komunikacji w języku angielskim. Sprawdzian 
ma na celu określenie kompetencji językowych kandydata w mowie i  piśmie oraz sprawdza 
wiedzę i umiejętności uczniów zdobyte w ciągu nauki języka angielskiego w szkole 
podstawowej i gimnazjum. 

11. Punktacja ze sprawdzianu jest dodatkowym elementem w procesie rekrutacyjnym. 
Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się do klasy dwujęzycznej jest uzyskanie 
pozytywnego wyniku ze sprawdzianu, co oznacza uzyskanie minimum 60 pkt na 150 
możliwych łącznie z obydwu części sprawdzianu -  co w przeliczeniu na punkty rekrutacyjne  
(przelicznik =  0,2) wynosi 12 na 30 możliwych punktów. 

 12. Uczniowie, którzy nie stawią się na sprawdzian pisemny i/lub sprawdzian ustny nie 
zostaną zakwalifikowani do klasy dwujęzycznej. 

 


