Zasady Rekrutacji
w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie
w roku szkolnym 2020/2021
I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze
zm.) –rozdział 6.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.z2015r.Poz.1942)
3. Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w
sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół publicznych liceów, techników, szkół
branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny
2020/2021.
4. Zarządzenie Dyrektora szkoły z dnia 6 lutego 2020 r. dotyczące powołania komisji
rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021.
5. Zarządzenie Dyrektora szkoły z dnia 7 lutego 2020 r. dotyczące proponowanych klas
pierwszych i zasad rekrutacji.

II. TERMINARZ REKRUTACJI
1. Terminarz rekrutacji na każdy rok szkolny jest zgodny z Zarządzeniem Mazowieckiego
Kuratora Oświaty.
2. Niezłożenie w odpowiednim terminie wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie
kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie w nim
nieudokumentowanych osiągnięć czy uprawnień.

REKRUTACJA ZASADNICZA
a) 15 czerwca 2020r. od godz. 8.00 – 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 - składanie
wniosków o przyjęcie do liceum na formularzu przygotowanym przez szkołę (do
pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły)
b) od 26 czerwca - do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz innych dokumentów - zgodnie z
wykazem zapisanym w części III (dokumenty należy składać w białych papierowych
teczkach).
c) od 31 lipca 2020 r. do 04 sierpnia 2020r. do godz.15.00 – uzupełnienie wniosku o
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
d) 12 sierpnia 2020 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy złożyli kompletne
dokumenty do Liceum i zostali zakwalifikowani do przyjęcia do klasy pierwszej i listy
kandydatów niezakwalifikowanych, zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów oraz
kryteriami zawartymi w Regulaminie Rekrutacji.
e) od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli
przyjęcia do szkoły
f) 19 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00 - podanie do wiadomości list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych.

III. DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW:
1. Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły (druk przygotowany przez liceum - do
pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej) - zawierające niezbędne
dane osobowe oraz deklarację wyboru ukierunkowania klasy (klas), drugiego języka
obcego, religii (etyki).
2. Dwie aktualne fotografie (dane na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia i adres
zamieszkania).
3. Dokumenty potwierdzające: udział na szczeblu co najmniej wojewódzkim w
konkursach organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub udział w co
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najmniej II etapie olimpiad przedmiotowych (organizowanych zgodnie z
rozporządzeniem MEN).
Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub artystyczne uzyskane na szczeblu
co najmniej wojewódzkim i/lub powiatowym.
Orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej lub poradni
specjalistycznej - jeśli taką opinię kandydat posiada.
Zaświadczenia umożliwiające skorzystanie z innych uprawnień szczególnych.
Opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej dotyczące dysleksji lub dysgrafii jeśli takie zaświadczenie kandydat posiada.
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oryginał lub kopia (kopia
poświadczona przez dyrektora szkoły).
Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty oryginał lub kopia
(kopia poświadczona przez dyrektora szkoły).

IV. OFERTA LICEUM
Klasa I a humanistyczna
• od I klasy realizowane na poziomie rozszerzonym przedmioty to :
język angielski i język polski, historia lub WOS (kandydat zaznacza we wniosku)
• język angielski - poziom rozszerzony obowiązkowy w systemie międzyoddziałowym
zgodnie z poziomem umiejętności;
• drugi język do wyboru spośród: język niemiecki, język rosyjski
• Przedmiot obowiązkowy prowadzony przez nową podstawę programową – plastyka
(tylko w kl I)
• Przedmiot dodatkowy - elementy psychologii (tylko w klasie II)

•
•
•
•
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Klasa I b społeczno-przyrodnicza
od I klasy realizowane na poziomie rozszerzonym przedmioty to:
język angielski i geografia, WOS lub biologia (kandydat zaznacza we wniosku)
język angielski - poziom rozszerzony obowiązkowy w systemie międzyoddziałowym
zgodnie z poziomem umiejętności;
drugi język do wyboru spośród: język niemiecki, język rosyjski
Przedmiot obowiązkowy prowadzony przez nową podstawę programową – plastyka
(tylko w kl I)
Przedmiot dodatkowy - elementy psychologii (tylko w klasie II)

V. ZASADY PUNKTACJI :
1. Zasady punktacji są zgodne z Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
2. Z zachowania oczekujemy co najmniej oceny dobrej na świadectwie szkoły
podstawowej.
3. Kryteria punktowe za stopnie i osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej:

4. Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać:
a) 100 punktów - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w
ostatnim roku nauki. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla
zadań z zakresu:
- języka polskiego,
- matematyki,
należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,35
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, należy wynik procentowy
z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,3
np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, 70 x 0,35 = 24,5 punktów w
rekrutacji);RY
TE DL ABSOSZKOŁY PODSTAWOWEJ Maksymalna
liczba punktów 1

b) 72 punkty - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez Liceum oraz za inne osiągnięcia
ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły.
c) Sposób przeliczania na punkty stopni z wybranych zajęć edukacyjnych z których
osiągnięcia brane są pod uwagę w procesie rekrutacji do poszczególnych typów
klas:
► w klasie Ia humanstyczna:
język polski,
matematyka,
język obcy obowiązkowy (wybór spośród jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski), WOS
lub historia ( do wyboru);
► w klasie Ib społeczno - przyrodnicza:
język polski,
matematyka,
język obcy obowiązkowy (wybór spośród jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski),
biologia lub WOS lub geografia;
5. W przypadku przeliczania punktów z wybranych przedmiotów - bierze się pod
uwagę wyższą liczbę (korzystną dla ucznia)
- 18 punktów – stopień: celujący
- 17 punktów – stopień: bardzo dobry
- 14 punktów – stopień: dobry
- 8 punktów – stopień: dostateczny
- 2 punkty – stopień: dopuszczający
6. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej:
1)

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2
pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim

organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10
punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt

1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

8. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, 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.
9. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania za wszystkie osiągniecia
wynosi - 18 punktów,
10. 3 punkty - liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza
w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego,
11. 7 punkty - liczba punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z
wyróżnieniem,
12. Uczniom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza
się na punkty oceny zgodnie z rozp. MEN.

VI. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNE:
1) W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej
przewodniczącego i określa zadania członków.
2) Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:
a) podaje informację o warunkach rekrutacji,
b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno - kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami
określonymi w regulaminie,
c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
d) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,
e) sporządza protokoły z każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
3) O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.
4) O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na liście
kandydatów do liceum w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego.
5) O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
6) Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w
terminarzu wraz z pisemnym potwierdzeniem wyboru Liceum Ogólnokształcącego im.
Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie jest podstawą do umieszczenia kandydata na
liście przyjętych do Liceum.
7) Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów
określonych w zasadach rekrutacji spowoduje niedopuszczenie kandydata do
postępowania rekrutacyjnego - kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i
uprawnień w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.
8) Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym otrzymują określoną liczbę
punktów.

9) Pierwszeństwo wyboru oddziału mają uczniowie zajmujący najwyższą lokatę na liście
kandydatów do liceum (do momentu wyczerpania się miejsc w danym oddziale).
10) W przypadku wyczerpania miejsc w danym oddziale SKRK przydziela kandydatów do
oddziałów, w których są wolne miejsca.
11) W przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów do otwarcia jednego z
proponowanych oddziałów, kandydatom zostanie zaproponowany oddział z innymi
przedmiotami rozszerzonymi.
12) W rekrutacji dodatkowej, w przypadku skreślenia kandydata z listy przyjętych do liceum
na jego miejsce w rekrutacji dodatkowej w sierpniu wpisuje się kolejnych kandydatów
oczekujących na przyjęcie.
13) Zasady rekrutacji, oferta szkoły i inne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjno
- kwalifikacyjnego są dostępne dla zainteresowanych poprzez wywieszenie ich na
szkolnych tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych szkoły. Szczegółowych
wyjaśnień udziela Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna.
14) Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie
do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku większej liczby chętnych do klasy o określonym ukierunkowaniu, o
przyjęciu decydują w kolejności:
a) łączna suma punktów uzyskanych przez kandydata
b) w przypadku równej liczby punktów decydują w kolejności:
c) preferencje szczegółowe określone w przepisach oświatowych:
- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych,
- kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którzy mieli
ustalony indywidualny program lub tok nauki,
- kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku
kształcenia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
d) suma punktów za egzamin ósmoklasisty;
e) suma punktów za stopnie ze świadectwa z języka polskiego, języka obcego,
matematyki i jednego przedmiotu (zgodnie z ukierunkowaniem klasy);
g) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim przyjmowani są do
wybranej przez siebie klasy w pierwszej kolejności niezależnie od sumy punktów.
2. Plany rekrutacyjne szkoły obejmują rekrutację do klas pierwszych, w klasie po max.
30 uczniów.
3. Każdy uczeń musi realizować co najmniej 3 przedmioty w zakresie rozszerzonym.
4. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych będą odbywać się w grupach międzyoddziałowych
po zebraniu co najmniej 7 uczniów w grupie.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie
mgr Zofia Kowalczyk
Brwinów, 20 maja 2020r.

