REGULAMIN PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
Liceum Ogólnokształcącego
im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku
w Urlach
ul. Żwirki i Wigury 4
na rok szkolny 2021/2022

Nabór elektroniczny - logujemy się do systemu

warszawa.edu.com.pl/kandydat
Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późniejszymi
zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
3. Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia terminów
postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
(https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol)
4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19.
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf
Charakterystyka klas:

Oddział Przygotowania Wojskowego
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, matematyka
Przedmioty dodatkowe: przygotowanie wojskowe, język angielski wojskowy, samoobrona
Klasa policyjna
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, matematyka
Przedmiot dodatkowy: prawo policyjne, język angielski policyjny, samoobrona
Klasa ratownictwa medycznego
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia
Przedmiot dodatkowy: podstawy ratownictwa medycznego, język angielski medyczny,
techniki interwencji ochronnej
Klasa lotnictwa wojskowego
Języki obce: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia
Przedmiot dodatkowy: lotnictwo, technika lotnicza, ruch lotniczy, zajęcia sprawnościowe

Klasa stewardess/stewardów
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie
Przedmiot dodatkowy: podstawy prawa lotniczego, obsługa pasażerów, pierwsza pomoc
przedmedyczna i techniki interwencji, obsługa ruchu lotniczego, język rosyjski.
WYMAGANE DOKUMENTY
- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej,
którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej,
którą kandydat ukończył) zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację:
„Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć
imienną i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
- trzy fotografie (podpisane na odwrocie);
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń
o zwiększonym wysiłku.
ZASADY PUNKTACJI
1. Do Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach będą przyjmowani
kandydaci, według rankingu punktowego wynikającego z zastosowania procesu rekrutacyjnego. Na listach
przyjętych do poszczególnych zespołów klasowych znajdą się tylko te osoby, które uzyskały największą
liczbę punktów.
2. Po zebraniu wszystkich danych kandydaci zostaną przydzieleni do określonej klasy na podstawie
wskazanych przez niego preferencji wpisanych w ujednoliconym podaniu do elektronicznej bazy danych
oraz sumy punktów uzyskanych z następujących składowych:
a)

wynik egzaminu ósmoklasisty (na podstawie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu);

b) Przeliczanie na punkty ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego,
matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej:
- celujący – 18 punktów;
- bardzo dobry – 17 punktów;
- dobry – 14 punktów;
- dostateczny – 8 punktów;
- dopuszczający – 2 punkty.
c)

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów .

3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej mnoży się przez 0,35 punktu w
przypadku wyników procentowych z egzaminów z języka polskiego i matematyki a wynik z języka obcego
nowożytnego mnoży się przez 0,3.

5. Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
- język polski
- matematyka
- język angielski
- historia
6. Za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:
Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty:
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 pkt.
- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem
o zasięgu ogólnopolskim:
- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
- dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 pkt.
- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 pkt.
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt.
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 pkt.
- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
- dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
- dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.
7. 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) międzynarodowym – 4 punkt
b) krajowym – 3 punkty
c) wojewódzkim – 2 punkty
d) powiatowym – 1 punkt
8. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

9. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu - 3 punkty
Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej.
O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.
10. 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:
- za ocenę celującą po 35 punktów
- za ocenę bardzo dobrą po 30 punktów
- za ocenę dobrą po 25 punktów
- za ocenę dostateczną po 15 punktów
- za ocenę dopuszczającą po 10 punktów
Z języka obcego nowożytnego:
- za ocenę celującą - 30 punktów
- za ocenę bardzo dobrą - 25 punktów
- za ocenę dobrą - 20 punktów
- za ocenę dostateczną - 10 punktów
- za ocenę dopuszczającą - 5 punktów
11. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.
12. 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 postepowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) 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,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w
formie wolontariatu;
13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami
zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego lub
jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
- 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.

O ile kandydat nie zostanie przyjęty do wybranej grupy, szkoła w miarę posiadanych miejsc będzie
proponowała mu inny profil.

Terminarz:
Oddział Przygotowania Wojskowego

Od 17 maja 2021 r. (poniedziałek) do 31 maja
2021 r. (poniedziałek) do godz. 15:00 –
składanie wniosków w sekretariacie szkoły wraz
z dokumentami.

Klasa policyjna
Klasa ratownictwa medycznego
Klasa lotnictwa wojskowego
Klasa stewardess/stewardów
Od 17 maja 2021 r. (poniedziałek) do 21
czerwca 2021 r. (poniedziałek) do godz. 15:00
składanie wniosków w sekretariacie szkoły wraz
z dokumentami.

11 czerwca 2021 r. (piątek) 11:00
przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
Do 17 czerwca 2021 r. (czwartek) podanie do
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki
prób sprawności fizycznej.
18 czerwca 2021 r. (piątek) 11:00
przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla
kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od
kandydata nie mogli przystąpić do sprawdzianu
w pierwszym terminie.
Od 25 czerwca 2021 r. (piątek) do 14 lipca
2021 r. (środa) uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Od 25 czerwca 2021 r. (piątek) do 14 lipca
2021 r. (środa) uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Do 9 lipca 2021 r. (piątek) podanie do
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki
prób sprawności fizycznej w II terminie.
22 lipca 2021 r. (czwartek) zostaną
ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
Od 23 lipca 2021 r. (piątek) do 30 lipca 2021 r.
(piątek) do godz. 15:00 w przypadku
kandydatów zakwalifikowanych, składa się
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego.

22 lipca 2021 r. (czwartek) zostaną
ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
Od 23 lipca 2021 r. (piątek) do 30 lipca 2021 r.
(piątek) do godz. 15:00 w przypadku
kandydatów zakwalifikowanych, składa się
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego.

2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) do godz.

2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) do godz.

14:00 ogłoszone zostaną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

14:00 ogłoszone zostaną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

REKRYTACA UZUPEŁNIAJĄCA
Oddział Przygotowania Wojskowego

Od 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) do 6 sierpnia
2021 r. (piątek) – składanie wniosków
w sekretariacie szkoły wraz z dokumentami.

Klasa policyjna
Klasa ratownictwa medycznego
Klasa lotnictwa wojskowego
Klasa stewardess/stewardów
Od 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) do 5 sierpnia
2021 r. (czwartek) – składanie wniosków
w sekretariacie szkoły wraz z dokumentami.

6 sierpnia 2021 r. (piątek) 11:00
przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
Do 13 sierpnia 2021 r. (piątek) podanie do
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki
prób sprawności fizycznej.
16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) zostaną
ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) zostaną
ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Od 17 sierpnia 2021 r. (wtorek) do 20 sierpnia
2021 r. (piątek) do godz. 15:00 w przypadku
kandydatów zakwalifikowanych, składa się
potwierdzenie woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Od 17 sierpnia 2021 r. (wtorek) do 20 sierpnia
2021 r. (piątek) do godz. 15:00 w przypadku
kandydatów zakwalifikowanych, składa się
potwierdzenie woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego.

23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) ogłoszone
zostaną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) ogłoszone
zostaną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

Postanowienia końcowe:
- Szkolna komisja rekrutacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje protokół postępowania
kwalifikacyjnego.
- Bezpośredni nadzór nad pracą komisji sprawuje Dyrektor Szkoły.
- Odwołanie od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej należy złożyć na piśmie do Dyrektora Szkoły w ciągu
3 dni od ogłoszenia listy przyjętych do klas pierwszych.
- Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i powiadamia na piśmie o sposobie jego załatwienia.

