Opracowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące rekrutacji ósmoklasistów do liceów
w roku szkolnym 2019/2020. Podajemy zarówno zasady punktacji, jak i nasze wnioski
na temat przygotowania strategii rekrutacyjnej. Podczas rekrutacji brane są pod uwagę
następujące czynniki:
○ egzamin z języka polskiego, matematyki i angielskiego,
○ oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów
(w zależności od profilu wybranej klasy),
○ osiągnięcia (olimpiady, konkursy, zawody sportowe),
○ wolontariat.

Zalecamy już dziś przejrzenie oferty liceów i podjęcie decyzji o wyborze profilu klasy,
do której będzie zdawało Państwa dziecko. Proponujemy, aby uczniowie jak najwcześniej
wybrali 2 przedmioty, gdyż oceny z nich będą częścią punktacji rekrutacyjnej. A zatem
oprócz punktów z egzaminów ósmoklasisty na całość punktacji zasadniczy wpływ mają
oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez ucznia
przedmiotów. Sugerujemy również skupienie się na uzyskaniu najwyższych możliwych ocen
ze strategicznych przedmiotów, nawet kosztem starań o uzyskanie biało-czerwonego
paska. Uczeń otrzyma 7 dodatkowych punktów za świadectwo z wyróżnieniem, a różnica
między oceną bardzo dobrą (17 pkt.) a dostateczną (8 pkt.) ze strategicznych przedmiotów
wynosi 9 punktów. Warto również dowiedzieć się o zasady uzyskania dodatkowych trzech
punktów za wolontariat, bo każda szkoły mają swój szczegółowy regulamin.

Szczegółowe zasady rekrutacji ósmoklasistów do liceum
(na podstawie dokumentu Kuratorium Oświaty w Warszawie)

● Wynik egzaminu z języka polskiego (21.04.2020), matematyki (22.04.2020)
i języka angielskiego (23.04.2020) będzie przedstawiony w procentach.
Wynik z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, a z języka obcego
nowożytnego mnoży się przez 0,3.
● Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą
przeliczane na punkty:
- celujący – 18 pkt.
- bardzo dobry – 17 pkt.
- dobry – 14 pkt.
- dostateczny – 8 pkt.
- dopuszczający – 2 pkt.
● Szczególne osiągnięcia:
○ świadectwo u
 kończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.
○ konkursy:
a. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty:
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt.
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 pkt.
- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

b. 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 pkt.
- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

c. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
- dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt.,
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

d. Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim:
- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
- dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
- dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.;

e. 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 pkt.
- krajowym – 3 pkt.
- wojewódzkim – 2 pkt.
- powiatowym – 1 pkt.

Zastrzeżenie: w
 przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

Uwaga: Dopilnujcie Państwo, aby poinformować szkołę, do której uczęszcza dziecko,
o osiągnięciach w konkursach, czy zawodach pozaszkolnych, gdyż informacja o nim musi
zostać wpisana na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisaniu osiągnięć
na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

Przeliczanie na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia
do egzaminu gimnazjalnego:
a) z języka polskiego i matematyki:
- za ocenę celującą – po 35 pkt.
- za ocenę bardzo dobrą – po 30 pkt.
- za ocenę dobrą – po 25 pkt.
- za ocenę dostateczną – po 15 pkt.
- za ocenę dopuszczającą – po 10 pkt.
b) z języka obcego nowożytnego:
- za ocenę celującą – 30 pkt.
- za ocenę bardzo dobrą – 25 pkt.
- za ocenę dobrą – 20 pkt.
- za ocenę dostateczną – 10 pkt.
- za ocenę dopuszczającą – 5 pkt.
● Wolontariat
Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.

Zasady pierwszeństwa rekrutacji dla laureatów i finalistów konkursów
● Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci 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 posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

● Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci 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.

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 ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych
przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do danego oddziału,
● świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
● szczególne 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).
W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych –
wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, do oddziałów sportowych – testy sprawności,
do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość 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 zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie następujące kryteria:
○ wielodzietność rodziny kandydata;
○ niepełnosprawność kandydata;
○ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
○ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
○ niepełnosprawności rodzeństwa kandydata;
○ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
○ objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Podstawa prawna:
●

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.) –
rozdział 6

●

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

