XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

XVIIILO.4310.1.2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW
DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
I.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985
i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 60).
4. Rozporządzenie 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.
5. Zarządzenie nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie
rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół
dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.

II.

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2017/2018

1. 1A oddział z rozszerzoną podstawą programową matematyki, fizyki i informatyki - język
angielski (kontynuacja) oraz do wyboru język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
lub język francuski (od podstaw lub kontynuacja).
2. 1B oddział z rozszerzoną podstawą programową matematyki, geografii lub fizyki
i informatyki – język angielski (kontynuacja) oraz do wyboru język niemiecki (od podstaw
lub kontynuacja) lub język francuski (od podstaw lub kontynuacja).
3. 1C oddział z rozszerzoną podstawą programową biologii i chemii – język angielski
(kontynuacja)

oraz

do

wyboru

język

niemiecki

(od

podstaw

lub

kontynuacja)

lub język francuski (od podstaw lub kontynuacja).
4. 1D oddział z rozszerzoną podstawą programową biologii, chemii i matematyki
–

język

angielski

(kontynuacja)

oraz

do

wyboru

język

niemiecki

(od

podstaw

lub kontynuacja) lub język francuski (od podstaw lub kontynuacja).
5. 1E oddział z rozszerzoną podstawą programową matematyki, geografii i języka
angielskiego (kontynuacja) – drugi język do wyboru język niemiecki (od podstaw
lub kontynuacja) lub język francuski (od podstaw lub kontynuacja).
6. 1F oddział z rozszerzoną podstawą programową matematyki, fizyki i języka
angielskiego (kontynuacja) - drugi język do wyboru język niemiecki (od podstaw
lub kontynuacja) lub język francuski (od podstaw lub kontynuacja).
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7. 1G oddział z rozszerzoną podstawą programową języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie - język angielski (kontynuacja) oraz do wyboru język niemiecki
(od podstaw lub kontynuacja) lub język francuski (od podstaw lub kontynuacja).

III.

Kryteria rekrutacji

1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.
2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje, uzyskana przez niego
w postępowaniu rekrutacyjnym, lokata na listach kandydatów do szkoły.
3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, wymienieni w art.20d. ust.1
ustawy, są przyjmowani do XVIII LO im. Jana Zamoyskiego w pierwszej kolejności, jeżeli
posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
4. Kandydaci mogą uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym - maks. 200 pkt.
5. Punkty przyznawane są za:
a. egzamin gimnazjalny - maks. 100 pkt
b. za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wybranych dla danego oddziału oraz za inne osiągnięcia ucznia
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maks. 100 pkt.
6. Wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego są przeliczane na punkty rekrutacyjne
współczynnikiem 0,2
a. język polski (np. 80% x 0,2 = 16 pkt)
b. historia i wiedza o społeczeństwie (np. 80% x 0,2 = 16 pkt),
c.

matematyka (np. 80% x 0,2 = 16 pkt),

d. przedmioty przyrodnicze: geografia, biologia, chemia, fizyka (np. 80% x 0,2 = 16 pkt)
e.

język obcy nowożytny na poziomie podstawowym (np. 80% x 0,2 = 16 pkt)

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
lub

odpowiedniej

jego

części

sposób

przeliczania

na

punkty

ocen

wymienionych

na świadectwie ukończenia gimnazjum określa §8 ust.1, ust.2, ust.3 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
8. Za oceny uzyskane na świadectwie gimnazjalnym z języka polskiego i matematyki
oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora XVIII LO im.
Jana Zamoyskiego punktowanych w poszczególnych oddziałach, obowiązuje następujący
przelicznik:
celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt
9. W

postępowaniu

rekrutacyjnym

do

poszczególnych

oddziałów

XVIII

Liceum

Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego przeliczane są na punkty oceny z języka polskiego
i matematyki oraz dwóch wskazanych przez dyrektora szkoły następujących obowiązkowych
zajęć edukacyjnych:
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1A – fizyka, informatyka
1B – geografia lub fizyka, informatyka
1C – biologia, chemia
1D – biologia, chemia
1E – geografia, język angielski
1F – fizyka, język angielski
1G – historia, wiedza o społeczeństwie
10. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
11. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
12. 1. Kryteria przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie
ukończenia gimnazjum za:
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,
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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 podpunktach
1), 2), 3), 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.
2. 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.

IV.

Wymagane dokumenty

1. Wydruk wygenerowanego wniosku ze strony elektronicznego systemu naboru dla kandydatów
http://warszawa.edu.com.pl

oraz

dokumenty

potwierdzające

spełnianie

dodatkowych

warunków lub kryteriów.
2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum.
3. Kopie zaświadczeń i dyplomów potwierdzające osiągnięte sukcesy wpisane na świadectwo
ukończenia gimnazjum.
4. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają:


oryginały dokumentów – świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego;



oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki (znajdujące się na stronie szkoły,
w zakładce Rekrutacja/Dokumenty);



formularz wyboru drugiego języka nowożytnego (znajdujący się na stronie szkoły,
w zakładce Rekrutacja/Dokumenty);



3 zdjęcia o wymiarach 30 x 42 mm podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem
oraz klasą, do której kandydat został zakwalifikowany;



kartę zdrowia.

Wymienione w punkcie IV. dokumenty należy składać zgodnie z Terminarzem rekrutacji do
XVIII LO im. Jana Zamoyskiego.
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V.

Terminarz rekrutacji do XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

1. od dnia 8 maja 2017 r. (poniedziałek) od godz. 10.00 do dnia 19 maja 2017 r. (piątek)
do godz. 15.00
Składanie do szkoły pierwszego wyboru wygenerowanych z systemu wniosków o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .
2. od dnia 16 czerwca 2017 r. (piątek) od godz. 10.00 do dnia 19 czerwca 2017 r.
(poniedziałek) do godz. 16.00
Możliwość dokonywania zmiany preferencji wyboru szkoły/oddziału
3. od dnia 23 czerwca 2017 r. (piątek) od godz. 12.00 do dnia 28 czerwca 2017 r. (środa)
do godz. 16.00
Kandydaci składają dokumenty w szkole pierwszego wyboru:
1) kopię świadectwa ukończenia gimnazjum (poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez gimnazjum, które kandydat ukończył),
2) kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez gimnazjum, które kandydat ukończył),
3) dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów.
4. dnia 5 lipca 2017 r. (środa) do godz. 16.00
Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
do oddziałów klasy I i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy I,
zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej
oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą
liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.
5. od dnia 6 lipca 2017 r. (czwartek) od godz. 10.00 do dnia 14 lipca 2017 r. (piątek)
do godz. 12.00
Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów
klasy I potwierdzają wolę podjęcia nauki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana
Zamoyskiego w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
6. dnia 14 lipca 2017 r. (piątek) do godz. 16.00
Komisja rekrutacyjna podaje listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do szkoły.
Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,
przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające w następujących terminach.
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Terminarz rekrutacji uzupełniającej.

1. od dnia 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) od godz. 10.00 do dnia 14 sierpnia 2017 r.
(poniedziałek) do godz. 16.00
Składanie pobranych ze strony szkoły podań o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
2. do dnia 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) do godz. 12.00
Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
do oddziałów klasy I i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy I,
zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej
oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą
liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.
3. od dnia 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) od godz. 8.00 do dnia 30 sierpnia 2017 r. (środa)
do godz. 16.00
Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów
klasy I potwierdzają wolę podjęcia nauki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana
Zamoyskiego w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4. do dnia 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) do godz. 16.00
Komisja rekrutacyjna podaje listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do szkoły.

VI.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji.

1. Przyjmowanie

uczniów

do

szkoły

jest

prowadzone

z

wykorzystaniem

systemu

elektronicznego m. st. Warszawy.
2. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:
 Kandydat wybiera nie więcej niż osiem szkół prowadzonych przez m.st Warszawę,
a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów kandydaci układają
w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.
 Kandydat może zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów (zgodnie
z Terminarzem rekrutacji do XVIII LO im. Jana Zamoyskiego). W tym celu należy
z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru
i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić
zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi
wymaganymi dokumentami w szkole

pierwszego wyboru.

 Każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych
oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego
ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających
mu przyjęcie.

6/7

XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

 Jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do większej liczby
oddziałów, zostaje przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje
się najwyżej na liście jego preferencji.
 Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje się
najwyżej na liście jego preferencji, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia
do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych
oddziałów.
3. Komisja rekrutacyjna pracuje w godzinach 8.00 - 16.00, z wyjątkiem dni, o których Terminarz
rekrutacji stanowi inaczej.
4. Listy

kandydatów

przyjętych

i

kandydatów

nieprzyjętych

do

szkoły

wywieszane

są w widocznym miejscu na tablicach ogłoszeń rekrutacyjnych w budynku szkoły zgodnie
z harmonogramem rekrutacji.
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