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Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowę (t. j. Dz.U. z2019 r. poz. 1148 ze zm.) -art. 154

ust. 4

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2| sierpnia ż0l9 r. w sprawie

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół, placówek i cęntrów (Dz.U, poz. 1737) i ogłoszenie terminów postępowania

rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół
ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3

ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branzowych szkół II stopnia oraz szkoł
dla dorosĘch na rok szkolny2021lż022 zż8.0I.2021 r.

3. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia ż9 sĘcznia żOż1 r. zatwierdzĄąca kierunki ksźałcenia i
kryteria przyjęć kandydatów do liceum.

I. Rodzaje oddziałów w klasach pierwsrych od 1 września20ż\ r.

We wsrystkich oddzialach wiodącym jęrykiem obcym jest jęryk angielski. Jako drugi ję"yk
obcy można łvybraó: językniemiecki, ję"yk rosyjski, ję"yk francuski.
W klasach prowadzone będą zajęcia dodatkowe takie jak ję"yk angielski w medycynie, jęryki
obce w turysĘce, ję"yk łaciński w medycynieo język łaciński dla prawników, kultura anĘczna
wansztaty dziennikarskie itp.
Deklarujqc wybór klasy Kandydat alcceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstm,vy
programowej.
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1
A1 Politechniczny

matematyka" fizyka, informatyka
1

15

A2 matematvka, fizyka, ięzvk angielski 15

2 B B Ekonomiczny I matemaĘka, geografi a, jęryk angielski 1 30

3 C
c1

Ekonomiczny II
geografia, język angielski, historia

1

15

Cż geografia, ję"yk angielskio wiedza o
społeczeństwie

15

4 D D Medyczny I biologia, chemiao język angielski 1 30

5 E
E1

Medyczny II
matematykao chemia, język angielski

1
15

E2 matemaĘkao chemia, biologia 15

6 r, x, HumanisĘczny
język polski, wiedza o społeczeństwie, język
angielski

l 30

7 G G1 Społeczno
prawny

historia, ięzyk angielski, ięzyk polski
1

15

G2 historiao ięzyk angielski, wiedza o społeczeństwie, 15
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II. Kryteria przyznawania punktów kandydatom ubiegającym się
o prryjęcie do klas pierwsrych

1. W rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej - liceum ogólnoksźałcącego w wojewódźwie
mazowieckim mozna uzyskaó 200 pkt. - maksymalnaliczba punktów możliwych do uzyskania
w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, atakże za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim
roku nauki szkoĘ podstawowej oraz inne osiągnięcia kandydatów, odnotowanę na świadectwie.

W tym:
- 100 pkt. - liczba punktów mozliwych do uzyskania za egzarrlin ósmoklasisĘ przeprowadzany w
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali
procentowej dlazadań z zakresu:
-jęzryka polskiego,
-matematyki,
-jęrłka obce go n owożl,tn e go
Wynik procentowy z zakresu jęzryka polskiego i matematyki przeliczany jest na punkty po przyjęciu
współczynnika 0,35 (np. uczeń uzyskał zmatemaĘki wynik - 600ń, co daje w rekrutacji 21 punktów,
gdyż 60x0,35:ż1),
Wynik procentowy z zaŁłesu jęryka obcego nowozytnego przeliczany jest na punkty po przyjęciu
współczynnika 0,3 (np. uczeń uzyskał z języka angielskiego wynik - 600ń, co daje w rekrutacji l8
punktów, gdyż 60x0,3:1 8).

Przeliczanie na punkĘ ocen z jęryka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoĘ podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku prrystąpienia do
sprawdzianu ósmoklasisĘ:

a) zaocenę celującą - po 35 punktów
b) zaocenę bardzo dobrą - po 30 punktów
c) za ocenę dobrą - po 25 punktów
d) zaoaęnę dostateczną -po 15 punktów
e) zaocenędopuszczającą -po 10 punktów

z jęryka obcego nowożytnego:
a) zaocenę 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.

- 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoĘ
podstawowej z języka polskiego i trzech obowiązkowych'zĄęć edukacyjnych wskazanych w statucie
szkoły oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie ukończęnia lub szkoĘ
podstawowej,
Sposób przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej :

a) ocena celująca -przyznĄe się po 18 punktów;
b) ocena bardzo dobra -przyznaje się po 17 punktów;
c) ocena dobra -przyznaje się po 14 punktów;
d) ocena dostateczna -przyznaje się po 8 punktów;
e) ocena dopuszczająca -przyznaje siępo 2 punkty

Za świadęctvło ukończenia szkoĘ podstawowej zwyróżnieniem - 7 pkt.
Za osiągnięcia typu: olimpiady, konkursy, zawody sportowe - maksymalnie 18 pkt., w tym:
- za zawody wiedry będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty:

a) Ętuł finalisĘ konkursu przedmiotowego - 10 punktów
b) tytuł lalreatakonkursu temaĘlcznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
c) §.tuł finalisty konkursu temaĘcznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

- za zawodv wiedry będące konkursem o zasięgu międrynarodowym lub ogólnopolskim albo
turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) §rtuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów aĘsĘcznych obję§zch ramowym planem
nauczania szkoĘ aĘsĘcznej - 10 punktów
b) §ńuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów aĘsĘcznych nieobjętych ramowym planem



nauczania szkoły artystycznej - 4 punkĘ
c) §rtuł firralisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów aĘsĘcznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoĘ arĘstycznej - 3 punkĘ
- za zawody wiedry będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kutatora
oświaty:
a) dwa lub więcej b.tułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
b) dwa lub więcej btułów laureata konkursu temaĘcznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
c) dwa tub więcej §,tułów finalisĘ konkursu temŃycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktówo
d) §rtuł finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
e) §..tuł laureatakonkursu temaĘcznego lub interdyscyplinarnego - 5 punĘtówo

0 §rtuł finalisty konkursu temaĘcznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkĘ
- za zawody wiedry będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim:
a) dwa lub więcej §rtułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów aĄsĘcznych objętych
ramowym planem naaczania szkoĘ aĘsĘcznej - 10 punktów,
b) dwa lub więcej b.tułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów aĄstycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoĘ aĘsĘcznej - 7 punktów,
c) dwa lub więcej §rtułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły aĘstycznej - 5 punktówo
d) §/tufu finalisty konkursu z przedmiottl lub przedmiotów artysĘcznych objętych ramowym planem
nalczania szkoĘ artysĘcznej - 7 punktówo
e) §rtułu laureata turnieju z przedmiottl lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nalczania szkoły arĘsĘcznej - 3 punktyo
f) tl.tułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artysĘcznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoĘ aĘsĘcznej - 2 punkĘ;
- zalzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedry innych niz wymienione wyzej, arĘsĘcznych
lub sportowych organizowanych przezkuratora oświaty lub inne podmioty dziŃĄące na terenie szkoĘ,
na szczeblu:

a)międzynarodowym -4punkĘ
b)krajowym -3 punkĘ
c)wojewódzkim --2punkĘ
d)powiatowym -1punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niZ jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
aĘsĘcznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoĘ podstawowej lub
gimnazjum, maksymalnaliczba punktów możliwych do uzyskania za wsrystkie osiągnięcia wynosi 18
punktów.

Abv za osiagniecie kandvdat otrzymał punktv musi ono,zostać wpisane na świadectwo ukończenia
szko}v podstawowei.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w t}"rn Ia tzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt.

il. 'Wybrane zajęcia edukaryjne punktowane w rekrutacji do typów oddziałów.

Lp. Symbol
rozszerzenia

Wykaz przedmiotów których oceny na świadectwie ukgńczenia szkoły
podstawowej są punlćowane w rekrutacji

1 A1 Język polski, matematyka, fizyka, informa8ka
ż A2 Jęzvk polski, matematvka, fizyk&, ięzvk angielski
J B Język polski, matematyka, geografia, ięzvk angielski
4 C1 Jęrłk polski, matematyka, geografia, historia
5 C2 Jęryk polski, matematyka, geografa, wiedza o społeczeństwie
6 D Język polskio matematyka, chemia, biologia
7 E1 J ęqlk polski, matematvka, chemia, ięzyk an gielski
8 E2 Jęryk polskio matemaĘkao biologiao chemia
9 F Język polski. matematyka, wiedza o społeczeństwie, ięzyk ansielski
10 G1 Język polski. matematyka, historia, ięzyk aneielski
11 G2 Język polski, matematvka, historia, wiedza o społeczeństwie



III. Wymagane dokumenĘ.
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany ze strony internetowej szkoĘ. (zał. Nrl)
2. Dwie aktualne fotografie (30 X 42 mm) z danymi na odwrocie ( imię, nazwisko )

składane wraz z podaniem o przyjęcie do liceum.
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
4, Zaświadczęnie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
5. OryginĄ wżej wymienionych dokumentów składane są po zakwalifikowaniu się do

szkoĘ.
6. Kandydaci posiadający orzeczenia Poradni Pedagogiczno- Psychologicznei składaia

ie po zakwalifikowaniu sie do liceum. nie późniei nżdo 13 sierpnia2021 r.

IY. Terminarz postępowania rekrutaryjnego i uzupełniającego na rok szkolny
202l12022

V. Regulamin przyjęć
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do liceum, dyrektor powofuje Komisję

Rekrutacyjną, vłyznacza jej przewodniczącego i okręśla zadania.

2. Komisja Rekrutacyjna:
a) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
b) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjęĘch

i nieprzyjętych,
c) sporządzaprotokółpostępowaniarekrutacyjnego.

3. O przyjęcie do liceum może ubiegać się absolwent gimnazjum lub szkoĘ podstawowej.
4. Absolwent szkoĘ podstawowej, który jest laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady

przedmiotowej oraz kandydat, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim i porradwojewódzkim przyjmowany jest do liceum niezależnie od
kryteriów.

5. Zęstaw konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych dla uczniów gimnazjów lub
szkoĘ podstawowej jest ogłoszony przez kuratora oświaĘ.

6. Rekrutacja do wszystkich oddziałów prowadzona jest na ogólnych zasadach. O przyjęciu do
wybranego oddziŃu decyduje suma uzyskanych punktów we wskazanym oddziale.
Liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200.

7. W trakcie rekrutacji do liceum w przypadku równorzędnych wyników uryskanych w
postępowaniu kwalifi kacyj nym pierwszeń stwo maj ą:

l kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
ksńaŁcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psycho lo giczno-pedago gicznej, w tym poradni specj al i stycznej,

Lp. Data Postępowanie

1 Od 17 maja2021r. do 21 czerwca
202l r. do eodz. 15:00

złożenie wniosku o przyjęcie do liceum wraz z
dokumentami

2. Od 25 cz,erwca2021r. do 14lipca
2021 r. do godz. 15:00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o
świadectwo ukończenia szkoĘ podstawowej i
zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisĘ

J 21 lipca 202l r. godz. 10:00 podanie do wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4, Od 23lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginafu świadectwa
ukończenia szkoĘ i oryginafu zaświadczenia o
wynikach egzaminll zewnętrznego o ile nie zostĄ one
ńożonę

5 2 sierpnia 202lr. godz. 14:00 podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną list
kandydatów przyięEch i nieprzyjęEch

7 3 sierpnia 2021r. w przypadku wolnych miejsc dyrektor szkoĘ
przeptowadza relcutację uzapełniającą zgodnie z
terminami podanymi w ogłoszeniu MENiS z dnia ż8
stycznia 20żl r.



r kandydaci posiadający inne niz uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnięcia.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła. nadal dysponuje wolnymi

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

następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełn osprawno śó j edne go z r o dziców kan dydata;

d) niepełnosprawnośó obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) obj ęcie kandydata pieczą zastępczą.
8. O przyjęciu do licęum uczniapowracające go z zagranicy decyduje dyrektor liceum.
9. Planowana liczebność uczriów w oddziale wynosi: nie mniej niżż  i nie więcej nż34 ucniow.
10. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do liceum, jeżeli w wyniku postępowania

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz ńożył w terminie wymagane dokumenty.
11. Listy kandydatów przyjęĘch i nieprzyjęĘch do liceum zawierają ich imiona i nazwiska

uszeregowane w kolejności alfabeĘcznej oraz najniższą Iiczbę punktów, która uprawnia do
przyjęcia,

vI.
W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego do przyjęcia Kandydata, przyjęcie na wolne miejsce
proponujemy temu Kandydatowi, który spośród aplikujących legitymuje się największą liczbą
punktów rekrutacyj nych.

vII.
W terminie 7 dni od ogłoszenia listy Kandydatów przyjęĘch i nieprzyjętych Rodzic Kandydata
może wystąpió do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenię uzasadnienia
odmowy przyjęcia Kandydata do szkoły.
Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wysĘpienla przez Rodzica Kandydata z
wnioskiem. Uzasadnienie powinno zawięraó |iczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz
liczbę punktów, którą Kandydat uąyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic Kandydata moze wnieść do dyrektora szkoĘ odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji
Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor rozpatnĄe odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora
szkoĘ służy skarga do Sądu Administracyjnego w Warszalvie, przy ulicy Marszałkowskiej 82.

VIII. Dodatkowe informacje.
1. W okresie czasowego ograniczęńa fuŃcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o
przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisaffLi § 11a rozporządzęńa
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególrLych ronitryń w
okresie czasowego ograńczeńa funkcjonowania jednostek systemu oświaty w z,łviryku z
zapobieganiem, przeciwdziałanięm i zwalczaniem COVID-I 9 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.)
mogą być równiez składane na adres emaliowy szkoĘ: lo.sekretariat@.op.pl
2. Przepisy § 1lbaa ww. rozpotządzenia w sprawie szczegóInych rozńryń w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zńęku z
zapobieganiem, ptzeciwdziałartięm i rwalczartiem COVID-l9 umozliwiają w okresie
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapor,nańe się rodziców iuczniów z
wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów.(zalnvalifikowanych i
niezakwalifikowanych oruz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publiczrrej wiadomości
także na stronie internetowej Liceum ( www.koperniczek.net ).
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