WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI
na rok szkolny 2017/2018
LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałubińskiego
w Warszawie
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn.
zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na
lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586)
3. Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie
rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół
dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.

I. Uwagi ogólne
1. Rekrutację Kandydatów do oddziałów klas pierwszych Liceum na rok szkolny 2017/2018
prowadzi Komisja Rekrutacyjna (KR) powołana przez Dyrektora szkoły.
2. Rekrutacja do Liceum odbywa się przy użyciu elektronicznego wspomagania rekrutacji.
3. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez kandydata liczba
punktów ustalona zgodnie z kryteriami przedstawionymi poniżej.
4. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy
w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym
kandydaci przyjmowani są wg następujących kryteriów:
Kryteria
Problemy zdrowotne
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
Opinia publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej.
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, opatrzone klauzulą
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
zeznania”.
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 2001r. Nr 127,
poz. 721, z póź zm.)
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.).
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Wymienione wyżej dokumenty można składać w postaci:
 oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci poświadczonego zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu
z dokumentu,
 kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego
kandydata,
 oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. (Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego
oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań.)
6. Dokumenty wymagane w rekrutacji:
- wniosek wydrukowany z elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji,
- kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
- kopia zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych,
- dokumenty, o których mowa w punkcie 5,
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach
egzaminów gimnazjalnych (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 podanie o przyjęcie do wybranego oddziału/oddziałów Liceum.
7. 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.
8. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7), Rodzic/Opiekun prawny Kandydata
ma prawo złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

II. Proponowane oddziały klas pierwszych
Oddział

Nazwa oddziału

Przedmioty rozszerzone

Drugi język obcy (do
wyboru)

1S

Kl. psychologicznomedyczna

1T

Kl. przyrodnicza

j. angielski, biologia,
do wyboru: chemia lub WOS
j. angielski, biologia,
do wyboru: chemia lub geografia
j. angielski,, WOS,
do wyboru: geografia, historia
j. angielski, j. polski,
do wyboru: historia, geografia
j. angielski, geografia
do wyboru: biologia, chemia, WOS

j. niemiecki lub j.
hiszpański

1U
1W
1Z

Kl. społecznoprawna
Kl. dziennikarskokulturowa
Kl. sportowokrajoznawcza
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III. Kryteria rekrutacji
1. Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym może uzyskać maksymalnie 200 punktów,
w tym:
a) punkty możliwe do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego – dotyczy
j. polskiego, historii, WOS, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (geografii,
biologii, chemii, fizyki), j. obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (wyniki
egzaminu wyrażone w procentach należy przeliczyć na punkty przyjmując
współczynnik 0,2);
b) punkty możliwe do uzyskania za oceny z wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum zajęć edukacyjnych:
Oddział

Nazwa oddziału

Punktowane przedmioty

1S

kl.
psychologicznomedyczna

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

1T

kl. przyrodnicza

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

1U

kl. społecznoprawna

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

1W

kl. dziennikarskokulturowa

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

1Z

kl. sportowokrajoznawcza

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

Sposób przeliczania
ocen na punkty

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

c)

punkty możliwe do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum 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
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- 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 gimnazjum 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 gimnazjum, który został zwolniony z obowiązku przystąpienia
do egzaminu gimnazjalnego, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
przelicza się na punkty według poniższych zasad:

Przedmiot
1. język polski,
matematyka

celujący

bardzo
dobry

20 pkt

18 pkt

ocena
dobry
dostateczny

13 pkt

8 pkt

dopuszczający

Uwagi

2 pkt

---

2. historia, WOS

20 pkt

18 pkt

13 pkt

8 pkt

2 pkt

3. biologia,
chemia, fizyka,
geografia

20 pkt

18 pkt

13 pkt

8 pkt

2 pkt

4. język obcy
nowożytny

20 pkt

18 pkt

13 pkt

8 pkt

2 pkt

Liczbę punktów uzyskaną
po zsumowaniu punktów
z tych zajęć dzieli się
przez 2.
Liczbę punktów uzyskaną
po zsumowaniu punktów
z tych zajęć dzieli się
przez 4.
---

3. W przypadku absolwenta gimnazjum, który został zwolniony z obowiązku przystąpienia
do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu lub danej części egzaminu
gimnazjalnego, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć
edukacyjnych, których dotyczy zwolnienie, przelicza się na punkty w sposób określony
w pkt 2.
4. W przypadku absolwenta gimnazjum, który został zwolniony z obowiązku przystąpienia do
egzaminu gimnazjalnego a języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
ocenę wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum z tego języka przelicza się na
punkty według poniższych zasad:
- celujący – 20 pkt
- bardzo dobry – 18 pkt
- dobry – 13 pkt
- dostateczny – 8pkt
- dopuszczający – 2 pkt

4

IV. Terminarz Kandydata
Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

1.

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

od 08.05.2017r. od godz. 10.00
do 19.05.2017r. do godz. 15.00

od 10.08.2017r. od godz. 10.00
do 14.08.2017r. do godz. 16.00

2.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

od 16.06.2017r. od godz. 10.00
do 19.06.2017r. do godz. 16.00

------

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o kopie: świadectwa ukończenia
gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie
poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum).

od 23.06.2017r. od godz. 12.00
do 28.06.2017r. do godz. 16.00

------

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do Liceum i innych złożonych dokumentów przez
Szkolną Komisję Rekrutacyjną (SKR).

do 05.07.2017r.

do 28.08.2017r.

4.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych Liceum.

05.07.2017r. do godz. 16.00

28.08.2017r. do godz. 12.00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
do Liceum poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 06.07.2017r. od godz. 10.00
do 14.07.2017r. do godz. 12.00

od 29.08.2017r. od godz. 8.00
do 30.08.2017r. do godz. 16.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

do 14.07.2017r. do godz. 16.00

31.08.2017r. do godz. 16.00
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