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PODSTAWA PRAWNA 

 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 sierpnia 2019r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r., poz.1737 ze zm.) 

• Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie 

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

dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2020/2021.  

• Komunikat MEN z 28 stycznia 2021 r. - Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 

2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. C. K. NORWIDA w RADZYMINIE 

na rok szkolny 2021/2022  

 

§ 1  

KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 organizuje się nabór do pięciu klas pierwszych liceum dla 

absolwentów szkoły podstawowej: 

Klasa I A (biznesowa)  

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:  j. angielski, matematyka, geografia 

Języki obce: j. angielski, j. hiszpaoski  

Przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce  

 

Klasa I B (lingwistyczna) 

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: j. polski, j. angielski,   

j. hiszpaoski/j. niemiecki 

Języki obce: j. angielski, j. hiszpaoski/j. niemiecki 

 

Klasa I C (psychologiczno-pedagogiczna) 

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: j. polski, historia 

Języki obce: j. angielski, j. hiszpaoski 

Przedmioty uzupełniające: podstawy pedagogiki, podstawy psychologii 

 

Klasa I D (biologiczno-chemiczna)  

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: j. angielski, biologia, chemia 

Języki obce: j. angielski, j. hiszpaoski/j. niemiecki 

Przedmioty uzupełniające: zajęcia laboratoryjne  

 

 Klasa I E (humanistyczna) 

 Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: j. polski, wos, j. angielski 

 Języki obce: j. angielski, j. hiszpaoski  

 

Liczba osób w każdej z powyższych klas wynosi 30. 
 

 

 



§ 2 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 

• Podanie o przyjęcie do Liceum z systemu, potwierdzone podpisem kandydata oraz 

prawnego opiekuna,  

• Kopia świadectwa ukooczenia szkoły podstawowej,* 

• Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,*  

• Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych, artystycznych i zawodów sportowych;  

• Zaświadczenia o posiadanych certyfikatach językowych; opinie Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznych, 

• Karta zdrowia i karta szczepieo,  

• Cztery fotografie.  

*Kopie tych dokumentów muszą byd poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej. Na 

każdej stronie kopii musi byd adnotacja: „stwierdzam zgodnośd z oryginałem”, data, pieczęd 

urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęd imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora 

lub upoważnionej przez niego osoby.  

§ 3   

KRYTERIA REKRUTACJI 

 

• Postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne dotyczy rekrutacji do 4-letniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Radzyminie i nie stanowi podstawy do ubiegania 

się o przyjęcie do innych liceów. 

• Miejsce w 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Radzyminie mogą 

ubiegad się uczniowie, którzy ukooczyli szkołę podstawową. 

• W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Liceum powołuje Szkolną 

Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK) oraz wyznacza jej 

przewodniczącego. 

• Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna: 

• podaje informacje o warunkach rekrutacji, 

• przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami 

określonymi w regulaminie,  

• ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, 

• ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły i listę kandydatów nieprzyjętych, 

• sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego, 

• prowadzi rekrutację uzupełniającą według obowiązujących procedur.  



• O przyjęciu kandydata do klas pierwszych decyduje lokata uzyskana przez niego na liście 

kandydatów w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego. 

• W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria:  

• wyniki egzaminu ósmoklasisty;  

• wymienione na świadectwie ukooczenia szkoły podstawowej oceny z języka 

polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęd edukacyjnych ustalonych 

przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

do danego oddziału; 

• świadectwo ukooczenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukooczenia 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;  

• 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 zakooczeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie następujące kryteria:  

• wielodzietnośd rodziny kandydata;  

• niepełnosprawnośd kandydata;  

• niepełnosprawnośd jednego z rodziców kandydata;  

• niepełnosprawnośd obojga rodziców kandydata;  

• niepełnosprawnośd rodzeostwa kandydata; 

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

• objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

• Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym 

w terminarzu jest potwierdzeniem wyboru 4-leniego Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. 

Norwida w Radzyminie i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych.  

• Pierwszeostwo w wyborze oddziału mają kandydaci zajmujący najwyższą lokatę na liście. 



• Przyjęcia do szkoły dokonywane będą na podstawie przygotowanej przez Komisję listy 

kandydatów.  

• Laureaci olimpiad przedmiotowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. nr 13, poz. 125 ze zm.), 

przyjmowani są do Liceum niezależnie od osiągniętej liczby punktów.  

• Kandydatom, którzy nie znaleźli się na liście rankingowej wybranej klasy, za ich zgodą 

może byd zaproponowane miejsce w innej klasie.  

• W przypadku wolnych miejsc w klasach Komisja przeprowadza rekrutację uzupełniającą: 

• pierwszym kryterium jest liczba punktów uzyskanych w części egzaminu 

ósmoklasisty, z języka polskiego i matematyki,  

• drugim kryterium jest łączna liczba punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty,  

• trzecim kryterium jest ogólna liczba punktów kandydata.  

 

§ 4 

ZASADY PUNKTACJI 

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty  

Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. 

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.  

 

 

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 0,3 = 30 pkt  

 

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych 

obowiązkowych zajęd edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukooczenia szkoły 

podstawowej:  

 

• celujący – 18 punktów  

• bardzo dobry – 17 punktów  



• dobry – 14 punktów  

• dostateczny – 8 punktów  

• dopuszczający – 2 punkty  

• świadectwo ukooczenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów. 

 

W Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida punkty są przyznawane z następujących 

zajęd edukacyjnych:  

 

Klasa biznesowa – IA – język polski, język angielski, matematyka, geografia 

Klasa lingwistyczna – IB – język polski, język angielski, matematyka, drugi język obcy 

Klasa psychologiczno–pedagogiczna – IC – język polski, język angielski, matematyka, historia  

Klasa biologiczno–chemiczna - ID - język polski, matematyka, język angielski, biologia lub  

chemia 

 Klasa humanistyczna - IE -  j. polski, matematyka, wos, j. angielski 

 

 

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięd 

 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez 

kuratorów oświaty: 

 

• tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów 

• tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów  

• tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.  

 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo 

turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  

 

• tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów 

• tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty 

• tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.  



 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora 

oświaty:  

 

• dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,  

• dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 

punktów  

• dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 

punktów  

• tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów  

• tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów  

• tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty  

 

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim:  

 

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów 

b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów 

c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty.  

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, 

artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

 

• międzynarodowym – 4 punkty 

• krajowym – 3 punkty 



• wojewódzkim – 2 punkty  

• powiatowym – 1 punkt.  

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukooczenia szkoły podstawowej, 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 

punktów.  

 

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.  

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostad wpisane na świadectwo 

ukooczenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięd na świadectwo decyduje dyrektor szkoły 

podstawowej.  

 

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie 

ukooczenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia 

do sprawdzianu ósmoklasisty:  

 

• za ocenę celującą – po 35 punktów 

• za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów 

• za ocenę dobrą – po 25 punktów 

• za ocenę dostateczną – po 15 punktów 

• za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów. 

Z języka obcego nowożytnego: 

 

a) za ocenę celującą – 30 punktów 

b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów  

c) za ocenę dobrą – 20 punktów 

d) za ocenę dostateczną – 10 punktów 

e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów. 

 

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 



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 do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kandydaci muszą posiadad 

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazao zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu  

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani 

w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału 

dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału 

międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy 

wstępnej jeżeli uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych. Warunek 

uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych nie dotyczy laureata 

lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania 

w szkole, oddziale albo klasie, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.  

 

 

§ 5 

KALENDARIUM REKRUTACJI  

 

Od 17 maja 2021 r. od godz. 8.00 do 21 czerwca 2021 r. do godz.15.00  

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

 

Do 24 czerwca 2021 r.  

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje 

rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 

o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe; Przewodniczący Komisji 

Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej może żądad dokumentów potwierdzających okoliczności 

zawarte w oświadczeniach). 

 

Od 25 czerwca 2021 r. od godz. 8.00 do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukooczenia szkoły podstawowej 

i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

 

 



22 lipca 2021 r.   

Szkolna Komisja Rekrutacyjno–Kwalifikacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

 

Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.  

Kandydaci zakwalifikowani składają potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukooczenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum.  

 

2 sierpnia 2021 r.  

Szkolna Komisja Rekrutacyjno–Kwalifikacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

 

§ 6 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (w przypadku, gdy będą wolne miejsca)  

 

Od 03 sierpnia 2021 r. od godz. 8.00 do 05 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00  

Składanie wniosków o przyjęcie.  

 

05 sierpnia 2021 r.  

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną 

16 sierpnia 2021 r.  

Szkolna Komisja Rekrutacyjno–Kwalifikacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

23 sierpnia 2021 r.  

Szkolna Komisja Rekrutacyjno–Kwalifikacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

 

Od 17 sierpnia do 20 sierpnia do godz. 15:00  

Kandydaci zakwalifikowani składają potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukooczenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum.  

 

 



23 sierpnia 2021 r.  

Szkolna Komisja Rekrutacyjno–Kwalifikacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

Dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOOCOWE 

 

• Rodzic kandydata lub dorosły kandydat może wystąpid do SKRK o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły. 

• Uzasadnienie sporządza się w terminie do 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata lub dorosłego kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie 

zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała 

do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

• Rodzic kandydata lub dorosły kandydat może wnieśd do dyrektora szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia SKRK, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

• Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia SKRK w terminie do 7 dni od 

dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu 

administracyjnego.  

• Informacje nie zawarte w Regulaminie, znajdują się w odrębnych przepisach.  

• Wszystkie dokumenty należy składad w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.00 – 15.00. Regulamin Rekrutacji do klas pierwszych Liceum 

Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Radzyminie na rok szkolny 2021/2022 

wprowadzony Zarządzeniem nr   6/2021 z dnia  15 lutego 2021r.  Dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego w Radzyminie. 


