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REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO IM. C. K. NORWIDA 

w RADZYMINIE w roku szkolnym 2017/2018 
 

PODSTAWA PRAWNA 
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. Nr 1943  

z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzenia 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. poz. 586). 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. nr. 56 z 1997, poz. 357 
z późniejszymi zmianami). 

4. Zarządzenie nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.  
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych  
I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018. 

 
KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
 
W roku szkolnym 2017/2018 organizuje się nabór do trzech klas: 
Klasa biznesowa - IA 
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: informatyka, j ęzyk angielski, 
geografia lub matematyka 
Języki obce: język angielski, język francuski/j ęzyk hiszpański (przypisanie do języka 
francuskiego lub hiszpańskiego będzie zależało od liczby chętnych) 
Liczba uczniów: 32 
 
Klasa psychologiczno-pedagogiczna - IC 
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: historia, wiedza o społeczeństwie, 
język polski 
Języki obce: język angielski, język francuski/j ęzyk hiszpański (przypisanie do języka 
francuskiego lub hiszpańskiego będzie zależało od liczby chętnych) 
Liczba uczniów: 32 
 
Klasa sportowo-mundurowa - ID 
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: biologia, język angielski 
Języki obce: język angielski, język francuski/j ęzyk hiszpański (przypisanie do języka 
francuskiego lub hiszpańskiego będzie zależało od liczby chętnych) 
Liczba uczniów: 32 
 
WYMAGANE DOKUMENTY 

• Podanie o przyjęcie do Liceum z systemu, potwierdzone podpisem kandydata oraz 
prawnego opiekuna, 
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• Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,* 

• Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,* 
• zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny  

sportowej (klasa sportowo-mundurowa), 
• Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych, artystycznych i zawodów sportowych; 
• Zaświadczenia o posiadanych certyfikatach językowych; opinie Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznych, 
• Karta zdrowia i karta szczepień, 
• Cztery fotografie. 

*Kopie tych dokumentów muszą być poświadczone przez dyrektora gimnazjum. Na każdej 
stronie kopii musi być adnotacja: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć 
urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora 
lub upoważnionej przez niego osoby. 
 
KRYTERIA REKRUTACJI 
 
1. Postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne dotyczy rekrutacji do Liceum 
Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Radzyminie i nie stanowi podstawy do ubiegania 
się o przyjęcie do innych liceów. 
2. O miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Radzyminie mogą ubiegać 
się uczniowie, którzy ukończyli III klasę gimnazjum. 
3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Liceum powołuje Szkolną 
Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK) oraz wyznacza jej 
przewodniczącego. 
4. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna: 

a) podaje informacje o warunkach rekrutacji, 
b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami 

określonymi w regulaminie, 
c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, 
d) ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły i listę kandydatów nieprzyjętych, 
e) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego, 
f) prowadzi rekrutację uzupełniającą według obowiązujących procedur. 

5. O przyjęciu kandydata do wybranej klasy pierwszej decyduje lokata uzyskana przez niego 
na liście kandydatów w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego. 
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – 
kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają: 

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby 
umieszczone w rodzinach zastępczych,  

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 
indywidualny program lub tok nauki,  

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinie publicznej poradni 
psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej  
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w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 
zdrowia kandydata, a następnie: 

d) osoby, które uzyskały wyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego, 
e) osoby, które uzyskały więcej punktów z sumy ocen języka polskiego i matematyki, 
f) osoby, które uzyskały więcej punktów w konkursach. 

7. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym  
w terminarzu jest potwierdzeniem wyboru Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida 
w Radzyminie i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych. 
8. Pierwszeństwo w wyborze oddziału mają kandydaci zajmujący najwyższą lokatę na liście. 
9. Przyjęcia do szkoły dokonywane będą na podstawie przygotowanej przez Komisję listy 
kandydatów. 
10. 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. 
11. Kandydatom, którzy nie znaleźli się na liście rankingowej wybranej klasy, za ich zgodą 
może być zaproponowane miejsce w innej klasie. 
12.W przypadku wolnych miejsc w klasach Komisja przeprowadza rekrutację uzupełniającą. 

a) pierwszym kryterium jest liczba punktów uzyskanych w części egzaminu 
gimnazjalnego, 

b) z języka polskiego i matematyki, 
c) drugim kryterium jest łączna liczba punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego 
d) trzecim kryterium jest ogólna liczba punktów kandydata. 

13. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie  
do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 
 

ZASADY PUNKTACJI 
 

Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym otrzymuj ą punkty  
według następujących kryteriów: 

 
200 pkt - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno 
- kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki  
w gimnazjum oraz za inne osiągnięcia kandydatów, w tym: 
 
100 pkt - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim 
roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla 
zadań z zakresu: 

− języka polskiego 
− historii i wiedzy o społeczeństwie 

− matematyki 
− przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki 
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− języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

− wynik procentowy z zakresu przeliczany będzie na punkty przyjmując 
współczynnik 0,2 (np.: uczeń uzyskał z matematyki wynik – 70%,  
70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji) 

100 pkt - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia 
gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych  
statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów 
wiodących: 

Klasa biznesowa – IA – język polski, język angielski, matematyka, informatyka 
Klasa psychologiczno-pedagogiczna – IC – język polski, język angielski, 
matematyka, historia 
Klasa sportowo-mundurowa – ID – język polski, język angielski, matematyka, 
wychowanie fizyczne 
 

Sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych:  

 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:  

a) 18 punktów – za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 
wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

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

b) 7 punktów – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.  
  

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 
lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a 
ustawy, za:  
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, przeprowadzanymi zgodnie  
z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:  
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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, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:  

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.   
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W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły gimnazjum, 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,  
o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. 
b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.  
 
KALENDARIUM REKRUTACJI 
Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
Od 8 maja 2017 r. od godz. 10.00 do 19 maja 2017 r. do godz.15.00  
  
Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej dla kandydatów dla szkół 
ponadgimnazjalnych z oddziałami sportowymi 
30 maja 2017 r. od godz. 15.00 
 
Termin ogłoszenia wyników prób sprawności fizycznej dla kandydatów dla szkół 
ponadgimnazjalnych z oddziałami sportowymi 
Dnia 2 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 
 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum  
i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez 
gimnazjum)  
Od 23 czerwca 2017 r. od godz. 12.00  do 28 czerwca 2017 r. do godz. 16.00  
  
Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół. 
Od 16 czerwca 2017 r. od godz. 11.00  do 19 czerwca 2017 r. do godziny 16.00  
 
Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne 
według obowiązujących procedur do 5 lipca 2017 r.  
 
Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów 
zakwalifikowanych do klasy I oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych  
Do 5 lipca 2017 r. do godz. 16.00 
 
Składanie oświadczeń potwierdzających wolę podjęcia nauki w Liceum oraz oryginału 
świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 
Od 6 lipca 2017 r. od godz. 10.00 do 14 lipca 2017 r. do godz. 12.00 
 
Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ogłasza listy przyjętych do LO oraz podaje 
informację o liczbie wolnych miejsc. 
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Do 14 lipca 2017 r. do godz. 16.00 
 
Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna prowadzi rekrutację uzupełniającą. 
 

Rekrutacja uzupełniająca  
(w przypadku, gdy będą wolne miejsca) 

• składanie wniosków o przyjęcie: od 10 sierpnia 2017 r. od godz. 10.00  
do 14 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00 

• ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 24 sierpnia 2017 r.  
do godz. 12.00 

• potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia, 
złożenie ankiety ucznia: od 29 sierpnia 2017 r. od godz. 8.00 do 30 sierpnia 2017 r. 
do godz. 16.00 

• ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 31 sierpnia 2017 r. godz. 15:00 
 
 
Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza  
i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego. 
Wszystkie dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku  
w godzinach 9.00 – 15.00.  


