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Warunki i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 

do LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej  

w Warszawie, ul. Anieli Krzywoń 3 

 

Podstawa prawna: 

 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. Poz. 1148 ze zm.) –

rozdział 6 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia16 stycznia 2019r.w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.z2019r.Poz.1737) 

3.  Uchwała nr XXV/713/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2020r. 

w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, 

techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę – 

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych 

dotychczasowych trzyletnich i czteroletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych 

czteroletnich i pięcioletnich techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych 

przez m.st. Warszawę. 
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§ 1 

Zasady ogólne 

Propozycja klas pierwszych w LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego 

 im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej  w roku szkolnym 2020/2021 

 

Klasy pierwsze:  

(drugi język: j. niemiecki lub j. hiszpański) 

 

1A – turystyczna 

rozszerzenia : geografia, wiedza o społeczeństwie,  język angielski 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia, j. angielski 

 

1B – ekonomiczno- techniczna 

rozszerzenia : matematyka, fizyka/geografia*( uczeń sam wybiera rozszerzenie na poziomie 

rekrutacji ), język angielski 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, fizyka/ geografia*,  j. angielski 

*decyduje wybór rozszerzenia 

 

1C – przyrodnicza 

rozszerzenia : biologia, chemia, język angielski 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, chemia,  biologia 

 

1D – lingwistyczna 

rozszerzenia : język angielski ,  język niemiecki / język hiszpański *( uczeń sam wybiera na 

poziomie rekrutacji),  geografia 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka,   j. angielski, geografia 

  *drugi język obcy kontynuacja 

 

1E – medialna 

rozszerzenia : język polski, historia, język angielski 

przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia,  j. angielski 

 

W każdej klasie, oprócz języka angielskiego obowiązuje nauka jednego z dwóch 

zaproponowanych  języków obcych. Klasę dzieli się na równoliczne grupy, z których każda 

uczy się jednego z dwóch zaproponowanych języków obcych. Drugim językiem obcym 

nauczanym od roku szkolnego 2020/21 we wszystkich klasach pierwszych będzie język 

hiszpański lub język niemiecki. Drugi język powinien być wybrany na poziomie rekrutacji. 

Nauka języka angielskiego w  LXXVIII Liceum Ogólnokształcącym odbywa się w grupach 
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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 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. 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).  

 

od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 kandydaci uzupełniają wniosek 

o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru  kopią  świadectwa ukończenia  szkoły 

podstawowej  

 

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana 

przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje 

 

do 4 sierpnia 2020r. 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 11 sierpnia 2020r. 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. 

 

12 sierpnia 2020r. 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 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00. 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, 

 

19 sierpnia 2020r. - 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 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 

odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości 

przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 

161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok 

szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 
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§ 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  

na listach kandydatów w wyniku postępowania rekrutacyjnego.    

 

W rekrutacji do LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej- 

Jasnorzewskiej 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.  

(np. uczeń uzyskał z języka angielskiego wynik – 70% - 70 x 0,3 = 21 punktów w rekrutacji). 

100 pkt. – liczba punków możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz wskazanego przedmiotu do 

poszczególnych oddziałów 
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KLASA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 

1 A - turystyczna 
język polski, matematyka, język angielski, 

geografia  

1 B – ekonomiczno- techniczna 

język polski, matematyka, język angielski, 

geografia/ fizyka 

*decyduje wybór rozszerzenia 

 

1 C – przyrodnicza 
język polski, matematyka, biologia, 

chemia 

1 D – lingwistyczna 

 

język polski, matematyka, język angielski, 

geografia 

 

1 E - medialna 

język polski, matematyka, język angielski, 

historia 

oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

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. 
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(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 

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. 44zu 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 i trzech wybranych przedmiotów: 

 

       18 pkt – ocena celująca (6) 

17 pkt – ocena bardzo dobry (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. 
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3. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum i szkoły podstawowej: 

 

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 

10  punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 

7 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

5 punktów – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

 

b) 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. 6 ustawy o systemie oświaty: 

 

10 punktów – za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów  

            artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

      4    punkty – za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych                      

            nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

       3 punkty – za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych   

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

 

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

 

10   punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego 

 7     punktów – za dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub   

  interdyscyplinarnego 

5  punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub   

 interdyscyplinarnego 

                 7      punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 

5 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

       3     punkty – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 
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d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

        10   punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

        7   punktów – za dwa lub więcej tytuły laureata turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

         5   punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych    ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

          7   punktów – za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

         3  punkty – za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

       2  punkty – za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

 

a) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

przedmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 

międzynarodowym – 4 punkty 

krajowym – 3 punkty 

wojewódzkim – 2 punkty 

powiatowym – 1 punkt 
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W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych  i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej, 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 

18 punktów. 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz  środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 

przyznaje się 3 punkty.  

W przypadku kandydata zwolnionego ze sprawdzianu lub egzaminu: 

W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu 

ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz z języka 

obcego nowożytnego wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  

Z języka polskiego i matematyki:  

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po10 punktów;  

z języka obcego nowożytnego:  

a) celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty. 

 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani 

w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, szkoły ponadpodstawowej 

sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału 
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sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału 

mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej* 

 

* W przypadku szkoły lub oddziału sportowego konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności 

fizycznej; W przypadku kandydatów prowadzącej kształcenie zawodowe –kandydaci muszą posiadać 

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań 

 

§ 5 

Komisja Rekrutacyjna 

 

W celu przeprowadzenia rekrutacji do LXXVIIII  Liceum Ogólnokształcącego – do klas 

pierwszych, Dyrektor  powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej 

przewodniczącego i określa zadania członków. 

1.     Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

a. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem obowiązujących zasad 

rekrutacji 

b. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych 

c. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i listy kandydatów nieprzyjętych 

d. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, 

e. sporządzenie w przewidywanym w przepisach prawa terminie, uzasadnień odmów 

przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili 

f. niezwłoczne udzielenie dyrektorowi szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności 

w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia 

Komisji Rekrutacyjnej 

g. dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu 

rekrutacji z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie 

danych osobowych. 

2.     Do zadań przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należy: 

a. określenie szczegółowego trybu i terminów pracy komisji rekrutacyjnej 

b. organizowanie i kierowanie pracami komisji rekrutacyjnej 

c. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac komisji rekrutacyjnej 
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3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:  

a. dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;  

b. osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym 

do danej szkoły.  

4. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany 

osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.  

 

§ 6 

Procedura odwoławcza 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. 

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez 

rodziców/prawnych opiekunów. 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą 

wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

  

 

 


