WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI
dla absolwentów szkoły podstawowej
na rok szkolny 2021/2022
LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałubińskiego
w Warszawie
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – rozdział 6
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 493 ze zm.).

I. Uwagi ogólne
1. Rekrutację kandydatów do oddziałów klas pierwszych LXVIII Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Chałubińskiego na rok szkolny 2021/2022 prowadzi Komisja Rekrutacyjna (KR)
powołana przez Dyrektora szkoły.
2. Rekrutacja do Liceum odbywa się przy użyciu elektronicznego wspomagania rekrutacji
(https://warszawa.edu.com.pl).
3. Kandydaci do oddziału klasy pierwszej składają w szkole pierwszego wyboru wnioski wraz
z niezbędnymi kopiami zaświadczeń dotyczących kryteriów pierwszeństwa. Można będzie
to zrobić osobiście, przesłać skany mailem na adres rekrutacja@68lo.edu.pl lub złożyć
bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru przez Profil Zaufany.
4. Liceum przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna
i kandydata.
5. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez kandydata liczba
punktów ustalona zgodnie z kryteriami przedstawionymi poniżej.
6. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy
w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego przyjmuje się
kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego, przy przyjęciu kandydata
brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
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Kryteria
wielodzietność rodziny
kandydata
niepełnosprawność: kandydata,
jednego z rodziców kandydata,
obojga rodziców kandydata lub
jego rodzeństwa.
samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie
objęcie kandydata pieczą
zastępczą

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, opatrzone klauzulą
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dn. 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172)
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dn. 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, ze zm.).

Wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość.
9. Dokumenty wymagane w rekrutacji:
- wniosek wydrukowany z elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji,
- kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (poświadczona za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej),
- kopia zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty (poświadczona za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej),
- dokumenty, o których mowa w punkcie 7,
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia
o wynikach egzaminów ósmoklasisty (dostarczyć po przyjęciu do szkoły),
- 2 fotografie (dostarczyć po przyjęciu do szkoły),
- karta zdrowia (dostarczyć po przyjęciu do szkoły),
- kwestionariusz osobowy i oświadczenia rodziców pobrany z sekretariatu Liceum lub
strony internetowej szkoły – www.68lo.edu.pl (dostarczyć po przyjęciu do szkoły).
Uwaga! W rekrutacji uzupełniającej zamiast wniosku z elektronicznego systemu
rekrutacji należy złożyć własne podanie o przyjęcie do wybranego oddziału/oddziałów
Liceum.
10. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów
spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego lub
nieuwzględnienie odpowiednich osiągnięć i uprawnień w postępowaniu rekrutacyjnym
albo nieprzyjęcie kandydata do Liceum.
11. Rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat ma prawo złożenia pisemnego odwołania od
decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
12.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

• W terminie do 5 sierpnia 2021 r., a w przypadku rekrutacji uzupełniającej w terminie do
26 sierpnia 2021 r., po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do szkoły.
• Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny
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odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz
liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
• Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
• Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły
służy skarga do sądu administracyjnego.

II. Proponowane oddziały klas pierwszych
Oddział
1t
1u
1w

Nazwa oddziału
klasa przyrodniczomedyczna
klasa społecznoprawna
klasa dziennikarska

Przedmioty rozszerzone
j. angielski, biologia, chemia
j. angielski, WOS, geografia
j. angielski, j. polski, historia

Drugi język obcy
(do wyboru)
j. niemiecki lub
j. hiszpański
(od podstaw lub
kontynuacja nauki)

III. Kryteria rekrutacji
1. Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym może uzyskać maksymalnie 200 punktów,
w tym:
a) punkty możliwe do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty:
- z j. polskiego i matematyki, (wyniki egzaminu wyrażone w procentach należy
przeliczyć na punkty przyjmując współczynnik 0,35);
- z j. obcego nowożytnego (wyniki egzaminu wyrażone w procentach należy
przeliczyć na punkty przyjmując współczynnik 0,3);
b) punkty możliwe do uzyskania za oceny z wymienionych na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej zajęć edukacyjnych:
Oddział

Nazwa oddziału

Punktowane przedmioty

1S

klasa
przyrodniczomedyczna

j. polski, matematyka, j. angielski,
biologia lub chemia

1U

klasa społecznoprawna

j. polski, matematyka, j. angielski,
WOS lub geografia

1W

klasa
dziennikarska

j. polski, matematyka, j. angielski,
historia

Sposób przeliczania
ocen na punkty

celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt
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c)

punkty (maksymalnie 18) możliwe do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych odnotowane na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej w tym:
A. za zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:
- finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt
- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
B. za 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
- finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt
- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt
C. za zawody wiedzy inne niż wymienione w pkt A-B, artystyczne lub sportowe
organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:
- uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt
- uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu krajowym – 3 pkt
- uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt
- uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu powiatowym – 1 pkt

d) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,
e) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 pkt.
2. W przypadku absolwenta szkoły podstawowej, który został zwolniony z obowiązku
przystąpienia do egzaminów ósmoklasisty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej przelicza się na punkty według poniższych zasad:

Przedmiot
1. język polski, matematyka
2. język obcy nowożytny

celujący

bardzo dobry

35 pkt
30 pkt

30 pkt
25 pkt

ocena
dobry
dostateczny

25 pkt
20 pkt

15 pkt
10 pkt

dopuszczający

10 pkt
5 pkt

IV. Terminarz Kandydata
Lp.

Rodzaj czynności

1.

Złożenie wniosku (w tym zmiana wnioski)
o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi
spełnianie
przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
od 17.05.2021 r.
do 21.06.2021 r.

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

od 03.08.2021 r.
do 05.08.2021 r.

w godz. 9.00-15.00
w godz. 9.00-15.00
(z wyłączeniem
3 i 4 czerwca 2021 r.)
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2.

3.

4.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum
o kopie: świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenia o wynikach
egzaminów
ósmoklasisty
(kopie
poświadczone za zgodność z oryginałem
przez szkołę podstawową). Możliwość
zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie
z uwagi na zmianę szkół do których
kandyduje.

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych
do przyjęcia do klas pierwszych Liceum.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do
Liceum poprzez złożenie oryginałów:
świadectwa
ukończenia
szkoły
podstawowej i zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty.

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

od 25.06.2021 r.
do 14.07.2021 r.

------

w godz. 9.00- 15.00

22.07.2021 r.

16.08.2021 r.

od 23.07.2021 r.
do 30.07.2021 r.

od 17.08.2021 r.
do 20.08.2021 r.

w godz. 9.00-15.00

w godz. 9.00-15.00

02.08.2021 r.
do godz. 14.00

23.08.2021 r.
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