Regulamin naboru do XXI LO im. H. Kołłątaja
w roku szkolnym 2022/2023
dla absolwentów szkoły podstawowej

PODSTAWA PRAWNA:

Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022r:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016

r.

prawo oświatowe (Dz.

U.

z 2021 r poz.

1082)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
zapobieganiem,

+

i

zwalczaniem

COVID

-19

(Dz.

U.

z 2020

r.

poz. 493 ze zm,)

z

$Gust.4 i $ 24 ust.3 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018
r. zmienionego
zarządzeniem Nr 31 z dnia 22 maja 2019

O przyjęciu
1)

przeciwdziałaniem

kandydatów decyduje suma uzyskanych punktów za:

i

Oceny z języka polskiego, matematyki dwóch wybranych obowiązkowych
edukacyjnych w zależności od wybranego profilu klasy:
1A rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki

zajęć

informatyki
(przedmioty punktowane: polski, matematyka, fizyka, informatyka)
+ 1B rozszerzony program nauczania matematyki, geografii języka
angielskiego (przedmioty punktowane: matematyka, j. polski, geografia, j.
angielski)
*_
1C rozszerzony program nauczania polskiego, historii i języka angielskiego
(przedmioty punktowane: matematyka, j. polski, historia, j. angielski)
*_
1D rozszerzony program nauczania matematyki, biologii chemii
(przedmioty punktowane: biologia, chemia, matematyka, j. polski)
*_
1E rozszerzony program nauczania historii, WOS-u filozofii
i
(przedmioty punktowane: matematyka, j. polski, j. angielski, historia)
* _1F rozszerzony program nauczania matematyki, informatyki
rysunku
architektonicznego (przedmioty punktowane: matematyka, j. polski,
informatyka, język angielski)
+ 1G rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki j. angielskiego
(przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski )
*_1H rozszerzony program nauczania geografii, WOS-u i języka angielskiego
(przedmioty punktowane: matematyka, j. polski, geografia, j. angielski)
*_

i

j.

i

j.

i

i

i

2) Egzamin zewnętrzny przeprowadzony

w

ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
Ukończenie szkoły podstawowej
wyróżnieniem
4) Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej

z

3).

5) Do klasy 1F obowiązuje

sprawdzian uzdolnień kierunkowych,

otrzymać maksymalnie 100 punktów. (załącznik nr 1)

z którego można

Zasady punktacji:

—
200 punktów — maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu
rekrutacyjnym za oceny
języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie),

z

w tym:

100 punktów — liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej
języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych
zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
1.

z

przeliczania na punkty ocen z języka polskiego,
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę:

sposób

—

matematyki

i

dwóch

18 punktów stopień celujący
-17 punktów stopień bardzo dobry
- 14 punktów stopień dobry
-

punktów

-

8

-

2 punkty

—

stopień dostateczny

stopień dopuszczający

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Wynik przedstawiony w procentach
+

+

języka polskiego
matematyki
mnoży

Wwnik

—

się

z:

przez 0,35

przedstawiony w procentach z

sposób

języka obcego

nowożytnego mnoży się przez 0,3.

przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia

szkoły podstawowej:
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

punktów;

interdyscyplinarnego

—

przyznaje się 5

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:

2)

a)

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu

punktów,

przedmiotowego

przyznaje się 10

—

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego —
przyznaje się 7 punktów,
s) dwóch lub więcej tytułów
finalisty konkursu tematycznego
interdyscyplinarnego —
przyznaje się 5 punktów,
8) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego —
przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego —
przyznaje się 5
b)

lub

punktów,

1)

4)

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub

punkty;

interdyscyplinarnego

—

przyznaje się 3

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,

©)

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej — przyznaje się 5

punktów,

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;
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)
4 punkty,
międzynarodowym — przyznaje
b).
krajowym — przyznaje się 3 punkty,
c)
wojewódzkim — przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym — przyznaje się 1 punkt.
d)

6)

się

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

punkty — za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie
wolontariatu lub na rzecz środowiska szkolnego.

3

7 punktów
Aby

—

za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

za osiągnięcie kandydat mógł

ukończenia szkoły podstawowej.

szkoły podstawowej.

z wyróżnieniem.

otrzymać punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo
O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor

w
2.

liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany
roku nauki w szkole podstawowej

100 punktów

ostatnim

3, Maksymalna

300 punktów

—

liczba

punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 1F wynosi:

-

Przyznawanie punktów w procesie rekrutacji zwolnionym z egzaminu ósmokłasisty:
Przeliczanie na punkty ocen
języka polskiego matematyki wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z
obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
a) za ocenę celującą — po 35 punktów
b) za ocenę bardzo dobrą — po 30 punktów
©) za ocenę dobrą — po 25 punktów
d) za ocenę dostateczną — po 15 punktów
e) za ocenę dopuszczającą — po 10 punktów;
z języka obcego nowożytnego:
a) za ocenę celującą — 30 punktów
b) za ocenę bardzo dobrą — 25 punktów
©) za ocenę dobrą — 20 punktów
d) za ocenę dostateczną — 10 punktów
e) za ocenę dopuszczającą — 5 punktów.

z

i

lub

finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat 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
Laureat

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego
matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez
dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego
oddziału;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
a) 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,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz Środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
i

z

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z
problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

psychologiczno-

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:
1)

wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
$) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Terminarz rekrutacji zgodny z ogłoszeniem Ministra Edukacji

i

Nauki

https://vww.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

z dnia 25.02.2022.

