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Z^F(ZĄDZBNIE NR 9 12022

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej

w sprawie zasadrekrutacji uczniów

ZASADY REKRUTACJI UCZNIOW
do

LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej
na rok szkolny ża22l2023

Podstawa prawna
1 . Ustawa z dnial 4 grudnia ż0l6r,prawo oświatowe ( Dz,U, z ż021 r, poz, 1082 ) _art, I54 ust, 4,

2. ZarządzenieNr 3 Mazowieckiego Kuratora oświaty z ż8.01.żOżż r, w sprawie ustalenia terminów

rekrutacji do klas pierwszych p,,uli""rry"l, szkól ponadpodstawowych, branżowych szkól II stopnia,

szkół policealnycń i szkól dla łorosłych na rok szkolny żOżżlżOż3,

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia żI sierpnia ż019 r, w sprawie

przeprowadzania postępowania rekrutacyjne go oraz!9:1ępo*unta uzllpełniającego do publicznych

irze'clszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz,U, poz,1737),

4.UchwałaRadyPedagogicznejzdnia28styczniaŻOŻŻr'zatwierdzającakierunkikształceniai
kryteria przryjęć kandydatów do liceum,

L Rodzaje oddziałów w klasach pierwsrych od 1 września2021r,

We wsrystkich oddziałach wiodącym jęrykiem obryp jest jęryk angielski, Jako drugi język

obcy możnu *"yn.ue,liłk niemiecki, iiiu rosyjski, ięzyk francuski z wviatkiem klasv 1A, E
którei drugim iezykiem obcvm będzie i_e?vk niemiecld,

W klasach prowadzone będą zajęciaaoiuTń*-" aki" jak jęryk angielski-w medYcYnieo jęzYki

obce w turys§ce, ięńt iu"in*nw medycynieo jęryk łaciński dla prawników, kultura aŃyczna

warsńaĘ dziennikarskie itp.

Deklarujqc wybór ktasy kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy

F
B.o
Hq)N.=

Ń-
N
O

'.1

a

d
N
CJ

F]

>.(h
6l

O

0)

o
N
6)
N
ęD
N

ź

PrzedmioĘ realizowane w zakresie
yozszerzonym

ProfilLp.

N
ą)

>.
H

1 30A1A
Matematyka,ftzyka, jęą'k angielskiPolitechniczny1

30B 11B
I2 3011c cBio chemia,]J 15D1

1

15Dż1D
chemiaMedyczny II4

15E1Historia, wiedza o -połeczeństwte, język

1

15F,ż
1E

Geografia, wiedza o społeczeństwie, j ęZykEkonomiczny II5

1 30F1FJęzyk polski, wiedza o społeczeństwie, ięzyk
Humanistyczry6

1 30G1GJęzyk polski, historia, j ęzyk angielski1

0,)(J

9
cB

Na
o

§D

ą)o
l

7 ż10Razem

programoweJ

Społeczro-



II. Kryteri apyzyznawania punktów kandydatom ubiegającym się

o przylęcie do klas pierwsrych

1, w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej _ liceum. ogólnoksźałcącego w województwie

mazowieckim można uzyskaó 200 ;il. _-;a,ksymalnalicń punktów możliwych do uzyskania

w postępowaniu rekrutatyjnym ,u"o""ny-'r:ęźyua polskiego, matematyki i,dwóch wybranych

obowiązkowy ch zajęóedukacyjnyc i,-^r^lru" ź"*vnŁj 
"grł^inuprzeprowad 

zanego w ostatnim

roku nauki szkoły podstawowej orłini"osiągniicia kńydatów, odnotowane na świadectwie,

IrTiln* - liczbapunktów możliwych do uzyskan ia za egzamin Ósmoklasisty przeprowadzany w

ostatnim roku nauki w szkole podstawow ei, szczegółoń wyniki egzaminu wyrażone w skali

procentowej d|a zadań z zaLłęsu:

-języka polskiego,
-matemaryki.

i:frf ;Ł""lffi#'::ff:" językupolskiego i :ł1"-9łi p,^1x)::Ty^;l:,l1#"kł po przyjęciu

współczynnika 0,35 (np. uczeń uzyskał , ńłr"*u,ylri wynik _ 60yo, 
"o 

au;" w rekrutacji 21 punktów,

gdyŻ60x0,35:Ż1).:-+.^^^nuoo1inoąnlliecfnanll.
Wynik procentowy z zaktęstl jęryka obcego nowożytrrego przeliczany jest na punkty po przyJęclu

współczynnika 0,3 (np. uczeń uzyskał ,-iłrvuuangielski"gó wynik _-eó%, co daje w rekrutacji 18

punktów, gdyż 60x0,3:l 8),

przeliczanie na punkĘ ocen z języka polskiego i 1at3matvki 
wymienionych na świadectwie

ukończenia szkoĘ podstawowej * pr"}|uffo osói nvolnionyółr z obowiązku prrystąpienia do

sprawdzianu ósmoklasisĘ:
a) za ocenęcelującą - po 35 punktów

bj zaocenębardzo dobrą -po 30 punktów

c) za ocenę dobrą - po 25 punktów

d) zaoeenędostateczną -po 15 punktów

e) zaocenędopuszczającą -po 10 punktów

z języka obcego nowoĘtnego :

a)zaocenęcelująĘ -30 punktów

bj 
"u 

o""nę bardzo dobrą - 25 punktów

"j 
,u o""rrę dob.ą - 20 punktów

j; 
"u 

o""rrę dostateczną - 10 punktów

"j 
,u o""oĘ doplszczĄącą - 5 punktów,

_ l00 pkt. _ Iiczbapunktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie, ukończenia szkoĘ

podstawow "j 
, jęrvf,ł|"i.trcg9 i :r;ęch 

oto*ią"r,o*v ch zajęó edukacyjnych wskazanych w statucle

szkoĘ oraz za ini" ńiągnięiia kandydatów odnotowane na swiadectwie ukończenia 1ub szkoĘ

podstawowej
spo sób pr ze|iczeniaocen na świadectwi e ukoń czenia szkoły pod stawowej :

-r - 
u; ocena celująca -przyznuę się po 18 p"n|t9*;

b; o""nu bardzo dobra -przyznĄe się po 17 punktów;

cj ocena dobra -przyznaje się po 14 punktów;

dj o"erra dostateczna -przyznEe się po 8 punktów;

"j 
o..nu dopuszczając a -przyznaje się po 2 punkty

Za świadectwo ukończenia szkoĘ podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt,

Za osiągnięc;a typu, olimpiady, korrk r..y, 
"u*ódy 

sportowe _ maksymalnie 18 pkt,, w tym:

_ za zawody wiedry będące konkurśem o 
-"u.ięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez

kuratorów oświaty:
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - lO,punktów

b) Muł |alreatakonkursu temaĘcznego ńu irrt".ayscyplinarnego _ 7 punktów

c) Ęrtuł finalisty konkursu tematycznJgo lub interdyr"ypliru*"go _ 5 punktów

_ za zawody wiedry będące tontur."ń- o 
"u.ięgo 

mięorynuiodowym lub ogólnopolskim albo

turniejem o zasięgu ogólnopolskim:, 1 . L!__, ^*.^Ęl^_n\r^h nhiefrre
a) §Ąuł finalisty k";ir;J z przedmiotu lub przedmiotów aĄstycznych objęĘch ramowym planem

nauczaniaszkoĘ aĘstycznej 10 punktów

b) §rtuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów aĄsĘ cznych nieobjętych ramowym planem



nauczania szkoły aĄstycznej - 4 punkĘ
c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoĘ aĄstycznej - 3 punkĘ
- za zawody wiedry będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty:
a) dwa lub więcej §.tułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
b) dwa lub więcej §,,tułów laureata konkursu temŃycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
c) dwa lub więcej Ę.tułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
d) §tuł finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
e) §Ąuł lauręatakonkursu temaĘcznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,

0 §rtuł finalisty konkursu temaĘcznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkĘ
- za zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim:
a) dwa lub więcej Ąztułów finalisty konkursu z przedmlotu lub przedmiotów aĘstycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoĘ aĘsĘcznej - 10 punktów,
b) dwa lub więcej §,tułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów aĘsĘcznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoĘ aĘstycznej - 7 punktówo
c) dwa lub więcej Ętułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów arĘsĘcznych nieobjętyclr
ramowym planem nalczania szkoĘ aĘsĘcznej - 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów aĘsĘcznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły aĄstycznej - 7 punktów,
e) §Ąułu 1auręata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów aĘstycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły aĄstycznej - 3 punkty,
D §łułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów aĄstycznych nieobjętych ramowym planem
nauczanla szkoły aftysĘcznej - 2 punkĘ;
- zalzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyzej, arĘsĘcznych
lub spońowych organizowanych przezkuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoĘ,
na szczęblu:

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

W przypadku gdy kandydat ma więcej niź jedno szcze9ólne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
aĄstycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub
gimnazjum, maksymalnaliczba punktów możliwych do uzyskaniazawszystkie osiągnięcia wynosi 18
punktów.

Abv za osiagniecie kandvdat otrzvmał nunktv musi ono'zostać wpisane na świadectwo ukończenia
szko}v podstawowei.
Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w t}.ryn na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt.
il. w do oddziałów.

Lp. Symbol
rozszerzenia

Wykaz przedmiotów, których oceny na świadectwie ukończenia szkoĘ
podstawowej są punktowane w rekrutabji

l A Jezvk polski. matematvka. fizvka. iezvk ansielski

ż R Jezvk oolski. matematvka. geografia" iezyk ansielski
a
1 C
4 Dl Jezvk polski. matematvka. biolosia. iezvk ansielski

5 Dż Jezvk polski. matematvka. chemia. biolosia

6 E1 Jezvk polski" matematvka" historia. wiedza o społeczeństwie

1 E2 Jezvk nolski. matematvka. seosrafia. wiedza o społeczeństwie

8 F, Jezvk polski" matematvka. wiedza o snołeczeństwie. iezvk ansielski

9 G Jezvk nolski. matematvka. historia. iezvk ansielski

Jezvk polski" matematvka. biolosia. chemia



III. Wymagane dokumenĘ.
1. Wniosek o przyjęcie do szkoĘ 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. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
5. OryginaĘ vłyżej wymienionych dokumentów składane są po zakrvalifikowaniu się do

s"koły.
6. Kandydaci posiadający orzeczenia Poradni Pedagogiczno- Psvchologicznei składaia

ie po zakwalifikowaniu sie do liceum. nie późniei nźdo 13 siernnia2022 r.

fV.Terminarz postępowania rekrutaryjnego i uzupełniającego na rok szkolny
202212023

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

Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.

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

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

i nieprzyjętych,
c) sporządzaprotokółpostępowania rekrutacyjnego.

3. O przyjęcie do liceum moze ubiegać się absolwent gimnaĄum lub szkoły podstawowej.
4. Absolwent szkoły podstawowej, który jest laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady

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

5. Zestaw konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych dla uczniów gimnazjów |ub

szkoły podstawowej jest ogłoszony przez kuratora oświaty.
6. Rekrutacja do wszystkich oddziałów prowadzona jest na ogólnyclr zasadach. O przyjęciu do

wybranego oddziału 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 uzyskanych w
postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

o kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi mozliwości wyboru kierunku
kształcenia ze wzg|ędl na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedago gicznej, w tym poradni specjalistycznej,

Lp Data Postępowanie
Od 16 maja2022 r. do 20 czerqwca
20ż2 r. do godz. 15:00

ńożenie wniosku o przyjęcie do liceum wraz z
dokumentami

2 Od24 czerwca 20ż2 r. do 13 lipca
2022 r. do godz. 15:00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i
zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty

J 20lipca 202ż r, podanie do wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 Od2llipca2022 r.
do 27 lipca 2022 r. do godz. 15:00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginafu świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu zęwnętrznego o ilę nie został one
z,łożonę

5 28 lipca 20żż r. godz. 14:00 podanie do wiadomościprzez komisję rekrutacyjną list
kandydatów prrvięEch i nieprryięĘch

7 1-3sierpniaż022r. w przypadku wolnych miejsc dyrektor szkoĘ
przeprowadza relautację uzlryełniającą zgodnie z
terminami podanymi w Zarządzeniu nr 3 Mazowieckiegi
Kuratora Oświaty z dnia}9 styczniaZlŻL r.

1



o kandydaci posiadający inne niż uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnięcia.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania

rekrutacyjnego lub jeźeli po zakończenil tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:

a) wielodzietnośó rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawnośó obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowl.wanie kandydata w rodzinie;
g) obj ęcie kandydata pieczą zastępczą,

8. O przyjęciu do liceum ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor liceum.
9. Planowana liczebność uczliów w oddziale wynosi: nie mniej njżż4 i nie więcej uż34 ucnliow.
10. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do liceum, jeżeli w wyniku postępowania

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany orazzłożył w terminie wymagane dokumenty,
11. Listy kandydatów przyjęĘch i nieprzyjęĘch do liceum zawierĄą ich imiona i nazwiska

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę 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 1iczbą
punktów rekrutacyj nych.

vII.
W tęrminie 7 dni od ogłoszenia listy Kandydatów przyjęĘch i nieprzyjętych Rodzic Kandydata
moze wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzęnię uzasadnienia
odmowy przyjęcia Kandydata do szkoły.
Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wysĘpienia przez Ptodzica Kandydata z
wnioskiem. Uzasadnienie powinno zawieraó liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz
liczbę punktów, którą Kandy dat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic Kandydata moze wnieść do dyrektora szkoĘ ódwołanie od rozstrzygnięcia Komisji
Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymanla uzasadnienia.
Dyrektor rozpatruje odwołanie w tęrminię 7 dni od dnia otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora
szkoĘ słuzy skarga do Sądu Administracyjnego w Warszawie,przy ulicy Marszałkowskiej 82.

VIII. Dodatkorve informacj e.

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o
ptzyjęcie do szkoły, w tym wyrnagane załączńl<l zgodńę z przepisami § lla rozpotządzenia
Ministra EdŃacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegóInych rozwiązń w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświa_f w rwiązku z
zapobieganiem, przeciwdziŃaniem i zwalczaniem COVID,---19 (Dz. U. poz. 493 z pożn.zm.)
mogą być również składane na adres emaliowy szkoły: lo.sekretariat@op.pl
2. Przepisy § llbaa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązń w okresie
czasowego ograńczeńa funkcjonowania jednostek systemu óświa§ w r.wiązku z
zapobieganiem, przeciwdziałańęm i rwalczaniem COVID-l9 umożliwiają w okresie
ograriczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoz,nańe się rodziców iuczńów z
wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie 1ist kandydatów.(zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzylęĘch) podanymi do publicznej wiadomości
talężę na stronie internetowej Liceum ( www.koperniczęk.net ).

DYInEKToR
LlCEUM OOOLNOKSZTAŁCĄCECO

im. Mikołaja Kopernika
w 0sl rowi lr/azor,yieckie1

,../ l".,, Wrtltlenlar Bńiosik


