
 

 
 

   

XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego, ul. Zuga 16                     
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 
 
I. 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 dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737). 

3. Uchwała nr XXV/713/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie składania 
wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez                          
m.st. Warszawę. 

4. Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego 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. 657) – z §1 pkt 2. 

 

 

II. ODDZIAŁY KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. 
 

Oddział / Nazwa szkolna Przedmioty realizowane 
jako rozszerzone 

Drugi język obcy 
do wyboru 

1A  
humanistyczna  

język polski 
język angielski 

historia 

język hiszpański 
język niemiecki 
język rosyjski 

1B  
humanistyczna  
 

język polski 
język angielski 

historia 

język hiszpański 
język niemiecki 
język rosyjski 

1C 
sportowa:  
- piłka siatkowa 

język angielski 
biologia 
geografia 

język hiszpański 
język niemiecki 
język rosyjski 

1D 
biologiczno-chemiczna 

język angielski 
biologia  
chemia 

język hiszpański 
język niemiecki 
język rosyjski 
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III. CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. 
 

Oddział / Nazwa szkolna Charakterystyka  

1A – humanistyczna 

Program klasy adresowany jest do młodzieży o zainteresowaniach 
humanistycznych, chętnej do uczestnictwa w aktualnych 
wydarzeniach kulturalnych. Przewidziane są: wychowanie przez 
sztukę, zajęcia warsztatowe (filmowe, teatralne), współpraca                     
z instytucjami i ludźmi kultury. 
Oddział przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach, np.: 
filologia, filozofia, pedagogika, kulturoznawstwo, historia, kierunki 
artystyczne, psychologia, socjologia i inne nauki humanistyczne                  
i społeczne, itp. 

1B – humanistyczna 

Program klasy adresowany jest do młodzieży o zainteresowaniach 
humanistycznych, chętnej do uczestnictwa w aktualnych 
wydarzeniach kulturalnych. Przewidziane są: wychowanie przez 
sztukę, zajęcia warsztatowe (filmowe, teatralne), współpraca                     
z instytucjami i ludźmi kultury. 
Oddział przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach, np.: 
filologia, filozofia, pedagogika, kulturoznawstwo, historia, kierunki 
artystyczne, psychologia, socjologia i inne nauki humanistyczne                  
i społeczne, itp. 

1C – sportowa  
(piłka siatkowa) 

Program klasy adresowany jest do młodzieży czynnie uprawiającej 
sport, zainteresowanej rozwojem sprawności fizycznej ze 
szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych. Oddział 
przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach, np.: wychowanie 
fizyczne, turystyka i rekreacja, geografia, fizjoterapia, trenerskich                               
i instruktorskich, itp. 

1D – biologiczno-chemiczna 

Klasa o tym profilu stwarza możliwości pogłębiania wiedzy                       
z biologii i chemii. Ucząc się w tej klasie uczeń przygotowuje się do 
matury oraz przyszłych studiów z zakresu nauk medycznych                        
i przyrodniczych, takich jak: wydział lekarski, farmacja, 
stomatologiczny, analityka medyczna, radiologia, biotechnologia, 
inżynieria biomedyczna, leśnictwo, weterynaria, technologia 
chemiczna i wiele innych pasjonujących kierunków  kształcenia. 
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IVA. KRYTERIA REKRUTACJI DO ODDZIAŁU OGÓLNODOSTĘPNEGO –  

(Klasa: 1A, 1B, 1D) 
 

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej Maksymalna liczba punktów1) 

  

Punkty za świadectwo 100 pkt 
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt 

  
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt 

  
ocena z I przedmiotu w zależności od wybranego 
oddziału – historia, biologia (za ocenę celującą) 18 pkt 

  
ocena z II przedmiotu – w zależności od wybranego 
oddziału –  język angielski, geografia, chemia                           
(za ocenę celującą) 18 pkt 

  
szczególne osiągnięcia 18 pkt 

  
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 7 pkt 
wyróżnieniem  

  
aktywność społeczna 3 pkt 

  

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt 

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt 
  
wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt 

  

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,30 = 30 pkt 
  

 

1. 1) Za oceny wyrażone w stopniach przyznaje się:  
celujący  18 pkt, 
bardzo dobry 17 pkt, 
dobry  14 pkt, 
dostateczny    8 pkt,  
dopuszczający   2 pkt. 
 
2. Zajęcia edukacyjne punktowane przy rekrutacji do wszystkich typów oddziałów to:                  

język polski, matematyka oraz: 
• 1A – język angielski, historia;  
• 1B – język angielski historia;  
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• 1D – biologia, chemia; 
 
3. Maksymalna liczba punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do wszystkich klas, wynosi                      

200 punktów.  
 
 
 
 

4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się 
na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym: 
 

a) z języka polskiego i matematyki: 
1. za ocenę celującą – po 35 punktów, 
2. za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów, 
3. za ocenę dobrą – po 25 punktów, 
4. za ocenę dostateczną – po 15 punktów, 
5. za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów; 

 
b) z języka obcego nowożytnego: 

1. za ocenę celującą – 30 punktów, 
2. za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów, 
3. za ocenę dobrą – 20 punktów, 
4. za ocenę dostateczną – 10 punktów, 
5. za ocenę dopuszczającą – 5 punktów. 

 

5. 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 Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 
placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737). 

 
6. 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. 
 

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

 
8. O kolejności na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły decyduje suma 

punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 
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9. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po etapie opisanym w punkcie 8 brane są pod 

uwagę łącznie następujące kryteria: 
a) wielodzietność rodziny kandydata; 
b) niepełnosprawność kandydata; 
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 
 
IVB. KRYTERIA REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO –  

(Klasa: 1C). 

1. Wszyscy kandydaci przystępują do próby sprawności fizycznej w dniu 30 czerwca 2020 r. 
(wtorek) o godz. 10.00 na warunkach ustalonych przez związki sportowe. 

2. Dodatkowy termin na przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy                         
z przyczyn losowych nie przystąpili do niej w pierwszym terminie wyznacza się na dzień                   
28 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00. 

3. Wszyscy kandydaci przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej zobowiązani są 
przedstawić: 

• zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza 
specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, 

• pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uczęszczanie dziecka do klasy 
sportowej oraz na jego udział w treningach, zawodach i obozach sportowych. 

4. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna podaje informacje o ilości punktów zdobytych 
podczas próby sprawności fizycznej oraz czy kandydat ją zaliczył. 

5. W rekrutacji do oddziału sportowego biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy osiągnęli 
pozytywny wynik próby sprawności fizycznej (tj. zaliczyli próg punktowy). 

6. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy zaliczyli próbę sprawności fizycznej niż 
liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 
wyniki próby sprawności fizycznej. 
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7. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników próby sprawności 
fizycznej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 
następujące kryteria: 

• wynik egzaminu ósmoklasisty, 

• wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z następujących 
przedmiotów: biologii, geografii, 

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

• szczególe osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

 

 

• 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, 

• osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,                     
w szczególności w formie wolontariatu. 

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 
kryteria, o których mowa w pkt. IVA.8-9. 

 

V. HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. 

Lp. Data Działanie kandydata 

1. 

od 15 czerwca do 
10 lipca (do godz. 15.00) 

 
 

od 15 czerwca do 
22 czerwca  

(do godz. 15.00) 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły: druk potwierdzający 
rejestrację w systemie komputerowego wspomagania rekrutacji2) 
(dotyczy klasy: 1A, 1B, 1D) 
 
Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego – 
(dotyczy klasy: 1C) 

2. 

30 czerwca (wtorek) – 
godz. 10.00 (termin 1) 

28 lipca (wtorek) – 
godz. 10.00 (termin 2) 

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klasy sportowej – klasa 
1C. 

3. od 26 czerwca do                    
10 lipca (do godz. 15.00) 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 
ukończenia szkoły podstawowej3) 
 
Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły,                         
w szkole pierwszego wyboru. 
Kopia musi być potwierdzona przez szkołę podstawową za 
zgodność z oryginałem.  

4. od 31 lipca do 4 sierpnia 1) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły                                     
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(do godz. 15.00) o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty2) i 3) 
Kandydaci składają kopię zaświadczenia w szkole pierwszego 
wyboru. 
Kopia musi być poświadczona przez szkołę podstawową za 
zgodność z oryginałem.  

2) Ewentualna zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,                        
w tym zamiana szkół do których kandyduje.  

5. do 11 sierpnia 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                         
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

6. 12 sierpnia 
Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do 
przyjęcia oraz listy niezakwalifikowanych (również na stronie 
internetowej szkoły).  

7. 
od 13 sierpnia do  

18 sierpnia  
(do godz. 15.00) 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają 
wolę przyjęcia składając: oryginał świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty, opinię wydaną przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, dwa aktualne zdjęcia (fotografia 30 
x 42mm) oraz oryginały innych uwzględnianych w rekrutacji 
dyplomów i zaświadczeń. 

8. 19 sierpnia, godz. 14.00 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                          
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (również na stronie 
internetowej szkoły).  

9. 19 sierpnia Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie 
wolnych miejsc. 

 

2) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do 
szkoły, kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu 
ósmoklasisty rekomendujemy przesłać do szkoły w formie skanów na adres 
rekrutacja@XXXIXLO.onmicrosoft.com z zachowaniem ustalonych przez MEN terminów 
 
3) laureaci konkursów przedmiotowych oraz finaliści I laureaci olimpiad, którzy są uprawnieni do 
przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności, składają na tym etapie postępowania oryginały 
dokumentów 
 

VI. UWAGI KOŃCOWE.  

1. Przyjmowanie uczniów do szkoły jest prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego 
systemu rekrutacji m. st. Warszawy (adres systemu zostanie udostępniony po jego 
uruchomieniu) 

 
2. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postepowania 

rekrutacyjnego. Do zadań komisji należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
3. W terminie do 22 sierpnia 2020 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 
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4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata                      
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,                      
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą 
kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
5. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
 

6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie                 
3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do 
sądu administracyjnego. 

 


