Kryteria naboru do XXI LO im. H. Kołłątaja
w roku szkolnym 2018/2019

O przyjęciu kandydatów decyduje suma uzyskanych punktów za:
1) Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w zależności od wybranego profilu klasy:
 1a rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i chemii lub geografii
(j. polski, matematyka, geografia, chemia)
 1b rozszerzony program nauczania matematyki, geografii i j. angielskiego
(j. polski, matematyka, geografia, j. obcy)
 1c rozszerzony program nauczania j. polskiego z elementami edukacji
medialnej i historia (j. polski, matematyka, historia, zajęcia artystyczne)
 1d rozszerzony program nauczania biologii i chemii
(j. polski, matematyka, biologia, chemia)
 1e rozszerzony program nauczania matematyki, informatyki i fizyki
(j. polski, matematyka, fizyka, informatyka)
 1f rozszerzony program nauczania historii i WOS
(j. polski, matematyka, wos, historia)
2) Egzamin zewnętrzny przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum
3) Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
4) Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum
Zasady punktacji:
200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu
rekrutacyjnym 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 odnotowane na świadectwie), w tym:
1. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie
ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych
wskazanych przez szkołę oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie
ukończenia gimnazjum:
– sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wskazanych przez szkołę:
- 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:
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:
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:
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.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego
samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18
punktów.
3 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie
wolontariatu lub na rzecz środowiska szkolnego.
7 punktów – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.
2. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym
brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
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W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka
polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii
i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy
czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego,
na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób
określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć
edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie
art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego
wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny
wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 13 punkty;
4) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty;
5) dopuszczającym – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

Terminarz rekrutacji:
1) W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej
składają w szkołach ponadgimnazjalnych wnioski zgodne ze wzorami ustalonymi przez
organy prowadzące, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów:
a) od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz.15.00 we wszystkich szkołach
ponadgimnazjalnych,
b) od 15 czerwca od godz.10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 kandydaci mogą
dokonywać zmiany wyboru szkół lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali tego w terminie
określonym w pkt 1 lit. a z uzasadnionych przyczyn losowych;
2) Terminy rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów klasy pierwszej
szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:
a) od 22 czerwca od godz. 12.00 do 27 czerwca do godz. 16.00 kandydaci składają
dokumenty:
- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora
gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,
- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora
gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
- inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący, z wyjątkiem zaświadczenia o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z
oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć
imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
Kandydaci składają dokumenty, o których mowa powyżej, w szkołach, w których mają
złożone wnioski. W miastach, w których funkcjonuje elektroniczne wspomaganie
rekrutacji, a kandydat wybrał trzy szkoły w jednym mieście, może złożyć jedną kopię
świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w
ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.
b) 6 lipca o godz. 12.00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i
nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów,
która uprawnia do przyjęcia,
c) od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00 szkolne komisje rekrutacyjne
prowadzą postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę
(potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego).
d) 12 lipca o godz. 16.00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów
przyjętych do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klasy
pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

e) od 13 lipca od godz. 8.00 do 16 lipca do godz. 16.00 składanie wniosków o
przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – rekrutacja uzupełniająca
f) od 13 lipca do 28 sierpnia weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych
złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne
g) 29 sierpnia o godz. 12.00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów
przyjętych do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klasy
pierwszej.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7).

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w
postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),
3) Zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r.

