REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO
LXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. MARII PAWLIKOWSKIEJJASNORZEWSKIEJ W WARSZAWIE

REKRUTACJA DO LXXVIII LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. MARII PAWLIKOWSKIEJ-JASNORZEWSKIEJ
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Warunki i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
do LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej
w Warszawie, ul. Anieli Krzywoń 3

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 2021 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. poz. 1737 ze
zm.);
3) Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U z 2020 r. poz. 493)
4) Aktualne Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia
terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych,
branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny
2022/2023.
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§1
Zasady ogólne
Propozycja klas pierwszych w LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej w roku szkolnym 2022/2023
Klasy pierwsze:
1Ah – turystyczna
rozszerzenia : geografia, historia, język angielski
przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia, j. angielski
(drugi język: j. hiszpański)
1An – turystyczna
rozszerzenia : geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia, j. angielski
(drugi język: j. niemiecki)
1B – ekonomiczna
rozszerzenia : matematyka, geografia, język angielski
przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia, j. angielski
(drugi język: j. niemiecki)
1C – przyrodnicza
rozszerzenia : biologia, chemia, język angielski
przedmioty punktowane – język polski, matematyka, j. angielski, biologia
(drugi język: j. niemiecki)
1Dh – lingwistyczna
rozszerzenia : język angielski , język hiszpański, konwersacje językowe
przedmioty punktowane – język polski, matematyka, j. angielski, geografia
*drugi język obcy kontynuacja
1Dn– lingwistyczna
rozszerzenia : język angielski , język niemiecki , konwersacje językowe
przedmioty punktowane – język polski, matematyka, j. angielski, geografia
*drugi język obcy kontynuacja
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1E – medialna
rozszerzenia : język polski, historia, język angielski
przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, j. angielski
(drugi język: j. hiszpański)
1f– dwujęzyczna
rozszerzenia: j. angielski, historia, kultura krajów anglojęzycznych
przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, j. obcy nowożytny
(drugi język: j. hiszpański)

1G –techniczna
rozszerzenia : matematyka, fizyka , język angielski
przedmioty punktowane – język polski, matematyka, fizyka, j. angielski
(drugi język: j. niemiecki)
1H- prawnicza
rozszerzenia : historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, j. angielski
(drugi język: j. hiszpański)
W każdej klasie, oprócz języka angielskiego obowiązuje nauka drugiego języka obcego
przypisanego do określonego oddziału. Drugim językiem obcym we wszystkich klasach
pierwszych będzie język hiszpański lub język niemiecki Nauka języka angielskiego w
LXXVIII Liceum Ogólnokształcącym odbywa się w grupach tworzonych na podstawie
poziomu zaawansowania znajomości tego języka. Na początku roku szkolnego zostanie
przeprowadzony sprawdzian diagnozujący.
Rekrutacja do LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego jest prowadzona przez Elektroniczny
System Wspomagania Rekrutacji.
§2
Terminarz rekrutacji zasadniczej
W okresie:
od 16 maja 2022r. do 30 maja 2022 do godziny 15.00 kandydaci do oddziału
dwujęzycznego składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
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1. Wydrukowany i podpisany wniosek z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji,
jeśli wybrany oddział LXXVIII LO - jest pierwszym na liście preferencji.
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów (tzw. kryteria
społeczne zgodnie z art. 20c ustawy o systemie oświaty).
od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00 kandydaci składają w sekretariacie
szkoły następujące dokumenty:
1. Wydrukowany i podpisany wniosek z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji,
jeśli wybrany oddział LXXVIII LO - jest pierwszym na liście preferencji.
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów (tzw. kryteria
społeczne zgodnie z art. 20c ustawy o systemie oświaty).
3 czerwca 2022r. godz.9.30 przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla osób
ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego.
do 14 czerwca 2022r. podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.
od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00 kandydaci uzupełniają wniosek
o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru

kopią

świadectwa ukończenia

szkoły

podstawowej i kopią zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

24 czerwca 2022r. ( II termin) godz. 13.00 przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji
językowych dla osób ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego.
do 13 lipca 2022r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 19 lipca 2022r. szkolna komisja rekrutacyjna przeprowadza weryfikację wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
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kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach.
20 lipca 2022r. szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 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

od 21 lipca

do 27 lipca 2022r. do godz. 15.00. W przypadku kandydatów

zakwalifikowanych, potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej,

28 lipca 2022r. - do godz. 14.00

szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych do liceum.
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie
określonym w terminarzu.
§ 2a
Terminarz rekrutacji uzupełniającej
Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,
przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Do wniosku o przyjęcie dołączyć należy
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
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od 1 sierpnia do 3 sierpnia 2022r. do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 3 sierpnia 2022r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i innych złożonych dokumentów.
4 sierpnia 2022r. godz. 10.00 przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla
osób ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w rekrutacji uzupełniającej.
do 11 sierpnia 2022r. podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.
12 sierpnia 2022r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
zakwalifikowanych

i

kandydatów

niezakwalifikowanych

do

przyjęcia

do

szkoły

w postępowaniu uzupełniającym

od 16 sierpnia 2022r. do 18 sierpnia 2022r. do godz. 15.00 kandydaci umieszczeni na
listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki
w LXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej w postaci
przedłożenia

oryginału

świadectwa

ukończenia

szkoły

podstawowej

i

oryginału

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

19 sierpnia 2022r. do godz.14:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości
listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
§3
Kryteria rekrutacji i przyznawania punktów kandydatom
1. O przyjęcie do klasy pierwszej LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się
absolwenci szkoły podstawowej.
2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskane przez niego miejsce
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na listach kandydatów w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
W rekrutacji do LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii PawlikowskiejJasnorzewskiej w Warszawie maksymalna suma punktów do uzyskania wynosi 200 pkt.
Na powyższą sumę składa się:
100 punktów – liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali
procentowej dla zadań z zakresu:
- języka polskiego
- matematyki
- języka obcego nowożytnego
Należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując:
współczynnik 0,35 dla zadań z zakresu języka polskiego i matematyki oraz współczynnik 0,3
dla wyniku z języka obcego nowożytnego.
100 pkt. – liczba punków możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz wskazanego przedmiotu do
poszczególnych oddziałów oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.
W postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych oddziałów LXXVIII Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej przeliczane są na punkty oceny
z następujących zajęć edukacyjnych:

KLASA

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

1 Ah, 1An - turystyczna

język polski, matematyka, język angielski,
geografia

1 B – ekonomiczna

język polski, matematyka, język angielski,
geografia

1 C – przyrodnicza

język polski, matematyka, biologia,
język angielski

1 Dh, 1Dn – lingwistyczna

język polski, matematyka, język angielski,
geografia
7

REKRUTACJA DO LXXVIII LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. MARII PAWLIKOWSKIEJ-JASNORZEWSKIEJ
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

1 E - medialna

język polski, matematyka, język angielski,
historia

1F- dwujęzyczna

język polski, matematyka,
język obcy nowożytny, historia

1G - techniczna

1H - prawnicza

język polski, matematyka, język angielski,
fizyka
język polski, matematyka, język angielski,
historia

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają zgodnie z w art. 20c ust. 2 i 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm)
kandydaci:
a) z wyższą oceną zachowania,
b) sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka lub z rodzin
zastępczych,
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
d) pochodzący z wielodzietnej rodziny (wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje
i więcej dzieci) na podstawie oświadczenia o wielodzietności kandydata,
e) samotnie wychowywani przez jednego z rodziców – potwierdzone prawomocnym
wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu rodzica
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
(zgodnie z definicjami podanymi w art. 20b ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw)

§4
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Przeliczanie ocen na punkty oraz punkty za inne osiągnięcia dotyczy
absolwentów szkoły podstawowej
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art.
134 ust. 2 pkt 1,art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo
oświatowe:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki
– mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z:
a) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44
ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty,
b) języka obcego nowożytnego
– mnoży się przez 0,3.
1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i

wybranych

przedmiotów:
18 pkt – ocena celująca (6)
17 pkt – ocena bardzo dobra (5)
14 pkt – ocena dobra (4)
8 pkt – ocena dostateczna (3)
2 pkt – ocena dopuszczająca (2)
2. Za świadectwo ukończenia z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
3. Do klas dwujęzycznych dodatkowo: Sprawdzian kompetencji językowych
Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w skali 0-95 punktów.
W dalszej rekrutacji udział biorą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 20 punktów (21%)
ze sprawdzianu kompetencji językowych
Wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do pozostałych punktów
rekrutacyjnych.
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4. Za 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, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim przyznaje się punkty według kryteriów, określonych w § 6
rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych szkół.

5.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym
szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, 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.

6.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany do
szkoły w pierwszej kolejności.

7.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

8. O kolejności na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły decyduje
suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
W przypadku większej liczby kandydatów o równorzędnych wynikach (sumy punktów)
uzyskanych na poszczególnych etapach rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia
do szkoły decydują problemy zdrowotne kandydata, ograniczające możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
§5
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Uwagi ogólne dotyczące rekrutacji
1. Przyjmowanie uczniów do szkoły jest prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego
systemu rekrutacji m. st. Warszawy. Kandydaci będą mogli złożyć wnioski o przyjęcie do
klasy pierwszej po zalogowaniu się na stronie: https://warszawa.edu.com.pl.
2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o
przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz.U.poz. 493 z póżn.zm.)
mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wszystkie dokumenty, za wyjątkiem oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty można dostarczyć w formie podpisanych skanów elektronicznie
poprzez przesłanie ich na adres: rekrutacja@pawlikowska.edu.pl.
W tytule wiadomości należy podać imię i nazwisko kandydata .
3. Deklarując wybór klasy Kandydat akceptuje przewidziane dla niej przedmioty
uzupełniające oraz rozszerzenia podstawy programowej.

4.

W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego

wspomagania:
1)

kandydat składając wniosek określa swoje preferencje przyjęcia dodanego oddziału,

2) 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,
3) jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do większej liczby
oddziałów -zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się
najwyżej na liście jego preferencji,
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4) 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.
5. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów klasy pierwszej
dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
6. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły wywieszane są w
widocznym miejscu na tablicach ogłoszeń rekrutacyjnych w holu budynku szkoły. Dzień
podania do publicznej wiadomości list jest określany w formie adnotacji umieszczonej na
tych listach, opatrzonych podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
§6
Procedura odwoławcza
1. W terminie do 2 sierpnia 2022 r. (w rekrutacji uzupełniającej do 23 sierpnia 2022r.)
rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania
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