
Kryteria naboru do XXI LO im. H. Kołłątaja  

w roku szkolnym 2019/2020 

Dla absolwentów gimnazjum 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

• Ustawa z dnia 9 września 1991 oz systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. Poz. 1943 ze zm.) –

rozdział 2a 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017r. Poz. 60 ze zm.) art. 149 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. 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 2017r. poz. 586) 

• Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2019r. w sprawie 

rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla 

dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020. 

 

 

O przyjęciu kandydatów decyduje suma uzyskanych punktów za: 

1) Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w zależności od wybranego profilu klasy:  

 1Ag rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i chemii lub 

geografii (j. polski, matematyka, geografia, chemia)  

 1Bg rozszerzony program nauczania matematyki, geografii i języka 

angielskiego (j. polski, matematyka, geografia, j. angielski) 

 1Cg rozszerzony program nauczania j. polskiego z elementami edukacji 

medialnej i historia (j. polski, matematyka, historia, zajęcia artystyczne)  

 1Dg rozszerzony program nauczania biologii i chemii  

(j. polski, matematyka, biologia, chemia)  

 1Eg rozszerzony program nauczania matematyki, informatyki i fizyki 

 (j. polski, matematyka, fizyka, informatyka)  

 1Fg rozszerzony program nauczania historii i WOS  

(j. polski, matematyka, wos, historia)  

 

 



2) Egzamin zewnętrzny przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum  

3) Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 

4) Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum 

Zasady punktacji:  

200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu 
rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego 
w ostatnim roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane 
na świadectwie), w tym:  
 
1. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie 
ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na 
świadectwie ukończenia gimnazjum:  
 
– sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę: 
 
 
- 18 punktów – stopień celujący  
- 17 punktów – stopień bardzo dobry  
- 14 punktów – stopień dobry  
- 8 punktów – stopień dostateczny  
- 2 punkty – stopień dopuszczający  
 
– sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie 
ukończenia gimnazjum:  
 
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:  

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:  

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.   

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

7 punktów – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.  
 
Aby za osiągnięcie kandydat mógł otrzymać punkty musi ono zostać wpisane na 
świadectwo ukończenia gimnazjum. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor 
gimnazjum. 
 
 



2. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany 
w ostatnim roku nauki w gimnazjum.  
 

  

Przyznawanie punktów w procesie rekrutacji zwolnionym z egzaminu 
gimnazjalnego:  
 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka 
polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii 
i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy 
czym za uzyskanie z:  
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,  
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty  
 

 
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,  
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty  
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych 
dzieli się przez 2; 

  
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,  
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty  
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych 
dzieli się przez 4; 
 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,  
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty  

 
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, 
na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób 
określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć 
edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.   



 
 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie 
art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego 
wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny 
wyrażonej w stopniu:  

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;  
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;  
3) dobrym – przyznaje się 13 punkty;  
4) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty;  
5) dopuszczającym – przyznaje się 8 punktów;  
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

 
 
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani 
w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, publicznej szkoły 
ponadgimnazjalnej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole 
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej 
lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępne, 
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej 
mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej 
ogólnodostępnej. 
 
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 gimnazjalnego;  
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego 

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez 
dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 
danego oddziału;  

3)  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;  
4)  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:  

 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, w tym na rzecz środowiska 
 szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania 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 postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 
następujące kryteria: 



 1) wielodzietność rodziny kandydata;  
 2) niepełnosprawność kandydata;  
 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  
 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  
 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  
 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  
 
 
Terminarz rekrutacji: 
 
1) W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają 
w szkołach ponadgimnazjalnych wnioski zgodne ze wzorami ustalonymi przez organy 
prowadzące, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów:  
a) od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz.15.00  we wszystkich szkołach 
ponadgimnazjalnych,  
 
b) od 17 czerwca od godz.10.00  do 19 czerwca do godz. 16.00 kandydaci mogą 
dokonywać zmiany wyboru szkół lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali tego w terminie 
określonym w pkt 1 lit. a z uzasadnionych przyczyn losowych;  
 
2) Terminy rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów klasy pierwszej 
szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:  
a) od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 kandydaci składają 
dokumenty do szkoły pierwszego wyboru: 
 
- kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które 
kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,  
 
- kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które 
kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,  
 
- inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący, z wyjątkiem zaświadczenia o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.  
Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność 
z  oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć 
imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.  
 
b) 16 lipca o godz. 12.00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów 
zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów 
niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej 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, 
c) od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 szkolne komisje rekrutacyjne 
prowadzą postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę 
(potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego). 
 



d) 25 lipca o godz. 12.00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów 
przyjętych do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klasy 
pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 
alfabetycznej, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,  
 
Rekrutacja uzupełniająca: 
 
e) od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 składanie wniosków o przyjęcie 
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
 
f) 19 sierpnia o godz. 12.00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów 
zakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej. Lista zawiera imiona 
i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która 
uprawnia do przyjęcia,  
 
g) od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 potwierdzenie woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez uczniów przyjętych w rekrutacji 
uzupełniającej 
 
h) 28 sierpnia do godz. 10.00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów 
przyjętych do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klasy 
pierwszej. 


