
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 
 

DO 3-LETNIEGO LVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W WARSZAWIE 

na rok szkolny 2018 / 2019 
 

§ 1 
 

PODSTAWA PRAWNA 
 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)  

w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r.; 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

4. 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 20 marca 2017 r. poz. 586) 

5. Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. oraz Zarządzenie  

nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów  

do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół 

policealnych na rok szkolny 2018/2019  

 

§ 2 

 

ZASADY i KRYTERIA REKRUTACJI 

 

1. Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych. 

2. Do LVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie będą przyjmowani kandydaci według rankingu   

    punktowego. 

 

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO UZYSKANIA - 200, w tym: 

 

     100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki 

                      w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań 

 

 

Punktacja za wyniki egzaminu gimnazjalnego 

Przedmioty Punkty 

język polski x% razy 0,2 

historia i wiedza o społeczeństwie x% razy 0,2 

matematyka x% razy 0,2 

przedmioty przyrodnicze x% razy 0,2 

język obcy nowożytny x% razy 0,2 



    100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum  

                      z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez   

                      dyrektora szkoły oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie ukończenia   

                     gimnazjum. 

 

 

Za oceny na świadectwie: 
● 4 przedmioty liczone do rekrutacji w danej klasie - max. 72 pkt. 
● ogólna średnia ocen ucznia zaokr. do 2 miejsc po przecinku - max. 6,0 

Oceny Punkty 

celujący 18 pkt. 

bardzo dobry 17 pkt. 

dobry 14 pkt. 

dostateczny 8 pkt. 

dopuszczający 2 pkt. 

 

3. Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum oraz realizowane w LVI Liceum  

    Ogólnokształcącym w Warszawie w wymiarze rozszerzonym w poszczególnych klasach przedstawia   

    poniższa tabela: 

 

Klasa 
Przedmioty realizowane 
w zakresie rozszerzonym  
i przedmioty dodatkowe 

Przedmioty 
punktowane  
w procesie 

rekrutacyjnym 

Języki obce 

A - klasa politechniczna    
      (nauk ścisłych) 

zakres rozszerzony:  
matematyka, j. angielski, 
fizyka* lub geografia*    
przedmioty dodatkowe: 
informatyka w matematyce  
i statystyce lub  
ekonomia w praktyce 

j. polski, matematyka, 
j. obcy (decyduje 
wyższa ocena),  
fizyka lub geografia 
(decyduje wyższa 
ocena) 

język angielski  
oraz drugi język obcy 
do wyboru:  
j. hiszpański, 
j. niemiecki,  
j. rosyjski,  
j. francuski 

B - klasa medyczno - 
      przyrodnicza 

zakres rozszerzony:  
biologia, j. angielski,  
fizyka* lub chemia* 
przedmioty dodatkowe: 
elementy biologii i fizyki  
w rehabilitacji lub 
informatyka w matematyce  
i statystyce 

j. polski, matematyka,  
j. obcy (decyduje 
wyższa ocena), 
biologia, chemia lub  
fizyka (decyduje 
wyższa ocena) 

język angielski  
oraz drugi język obcy 
do wyboru:  
j. hiszpański, 
j. niemiecki,  
j. rosyjski,  
j. francuski 

C - klasa językowo -  
      prawno - ekonomiczna 

zakres rozszerzony:  
j. angielski, wiedza  
o społeczeństwie, geografia* 

lub historia* 
przedmioty dodatkowe: 
elementy prawa lub 
ekonomia w praktyce lub 
informatyka w matematyce 
lub statystyce 

j. polski, matematyka, 
j. obcy (decyduje 
wyższa ocena), 
historia,  wiedza  
o społeczeństwie lub 
geografia (decyduje 
wyższa ocena) 

język angielski  
oraz drugi język obcy 
z dodatkowym 
przydziałem godzin 
do wyboru:  
j. hiszpański, 
j. niemiecki,  
j. rosyjski,  

* Wybór trzeciego przedmiotu nauczanego w zakresie rozszerzonym następuje po klasie   

   pierwszej. Przedmioty te będą prowadzone w grupach międzyoddziałowych.  

 



4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego 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 20 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,  

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty 

 



5. Za szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 3 pkt. 2 można otrzymać: 

 

Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów 

 

Za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty: 

finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego 10 punktów 

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 
ponadwojewódzkiego 

  7 punktów 

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 
ponadwojewódzkiego 

  5 punktów 

finalista międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 

10 punktów 

laureat międzynarodowego lub ogólnopolskiego turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 

4 punkty 

finalista międzynarodowego lub ogólnopolskiego turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 

3 punkty 

finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim 

10 punktów 

laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych 
wojewódzkich 

  7 punktów 

finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych 
wojewódzkich 

  5 punktów 

finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego   7 punktów 

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego   5 punktów 

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 3 punkty 

finalista dwóch lub więcej ponadwojewódzkich lub wojewódzkich konkursów 
z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej 

10 punktów 

laureat dwóch lub więcej międzynarodowych lub ogólnopolskich turniejów 
z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej 

  7 punktów 

finalista dwóch lub więcej ponadwojewódzkich lub wojewódzkich turniejów  
z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 

  5 punktów 

finalista ponadwojewódzkiego lub wojewódzkiego konkursu z przedmiotu  
lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 

  7 punktów 

laureat turnieju ponadwojewódzkiego lub wojewódzkiego z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 

3 punkty 

finalista międzywojewódzkiego lub wojewódzkiego turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 

2 punkty 



6. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum można otrzymać: 

    a) sportowe lub artystyczne: 

na szczeblu powiatowym 1 punkt 

na szczeblu wojewódzkim   2 punkty 

na szczeblu ogólnopolskim   3 punkty 

na szczeblu międzynarodowym   4 punkty 

 

   b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  
         w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty. 
 
7. 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 sie 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. 

 8. 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 psychologiczno-pedagogicznej, w tym  
     publicznej poradni specjalistycznej. 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub  
    jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie  
    postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

10. Kryteria, o których mowa w punkcie 9 mają jednakową wartość. 

11. Przydział uczniów zrekrutowanych do międzyoddziałowych grup językowych może być uzależniony   
      od liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz od rodzaju  
      języka obcego nowożytnego nauczanego w gimnazjum 

12. Szkoła zastrzega sobie prawo do przydzielenia kandydata, który uzyskał relatywnie mniejszą liczbę   
      punktów, do innej grupy językowej niż zadeklarowana. 

13. Podstawą przyjęcia do konkretnej grupy językowej będzie wynik testu kwalifikacyjnego, do którego  
     zobowiązani są przystąpić we wrześniu wszyscy uczniowie klas pierwszych, określający poziom  
     zaawansowania znajomości danego języka obcego. 
 

14. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły. 

 
15. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami  
     dyrektor placówki oświatowej przeprowadza postępowanie uzupełniające. 



§ 3 

 

WYMAGANE DOKUMENTY  

1. Rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej Liceum w roku szkolnym 2018/2019 prowadzi   

    Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły z wykorzystaniem elektronicznego   

    systemu wspomagania rekrutacji.  

    Kandydaci do Liceum drukują wypełniony wniosek z systemu elektronicznego wspomagania. 

    Wydrukowany wniosek, podpisany przez kandydata i jego rodziców/opiekunów prawnych, oraz  

    dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów, kandydaci składają  

    w terminie określonym przez Kuratora Oświaty w szkole pierwszego wyboru.  

2. Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów w terminie określonym przez  

    Kuratora Oświaty. W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy z jednym z rodziców/prawnych  

    opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru i anulować złożony wniosek, następnie wprowadzić  

    do systemu nowe informacje, wydrukować oraz podpisać wniosek i złożyć nowy wniosek wraz z innymi  

    wymaganymi dokumentami do szkoły, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru. 

3. W terminach określonych przez Kuratora Oświaty kandydaci składają dokumenty: 

    a) kopie świadectw ukończenia gimnazjum (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora 

        gimnazjum, które kandydat ukończył) *, 
 
    b) kopie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki  
        w gimnazjum (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat  

        ukończył) *, 

       * Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: "Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, okrągłą  

         pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną z podpisem dyrektora szkoły  
         lub upoważnionej przez niego osoby. 

    c) inne wymagane dokumenty: 

        ● wniosek z danymi*: imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres  

             zameldowania i/lub zamieszkania ucznia, adresy rodziców lub opiekunów, telefon domowy, telefony  

             kontaktowe do rodziców lub opiekunów, deklaracja wyboru klasy (wniosek będzie dostępny  

             na stronie szkoły www.56lo.waw.pl  lub w sekretariacie),  

             * dane osobowe ucznia będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

        ● laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty dołączają do wniosku  
            o przyjęcie do szkoły zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, 

        ● kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają do wniosku  
           o przyjęcie do szkoły orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  
           w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

4. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę nauki  

    w naszej szkole poprzez złożenie: 

    ●   oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, 

    ● oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim  
         roku nauki w gimnazjum, 

    ●   karty zdrowia ucznia, 

    ●   trzech podpisanych zdjęć. 



§ 4 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 

Zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3, art. 187 ust. 4 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60) i art. 158 ust. 6-9 ustawy z dn. 

14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) 

 

 

1.  W terminie 7 dni od dnia podania 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 LVI Liceum   

         Ogólnokształcącego w Warszawie.  

 

2.      Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub    

         kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym    

         najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał  

         w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

3.  Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do LVI Liceum Ogólnokształcącego  

         w Warszawie odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania   

         uzasadnienia.  

 

4.     Dyrektor LVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji    

        Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

5.     Na rozstrzygnięcie dyrektora LVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie służy skarga do sądu  

        administracyjnego. 

 

 

§ 5 

 

ELEKTRONICZNE WSPOMAGANIE REKRUTACJI 

 

1. Wszyscy kandydaci do LVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie biorą udział w elektronicznym 

systemie rekrutacji obowiązującym na terenie m. st. Warszawy. 

a) kandydat składając dokumenty określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału, 

b) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub  

nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał 

wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie, 

c) jeśli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – 

zostaje on przydzielony do tego i tylko tego oddziału, który określił, jako najbardziej przez niego 

preferowany, 

d) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony  

na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do 

tych oddziałów, 

e) dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została 

wniesiona skarga do sądu administracyjnego. 

 



§ 7 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI  

 

 

1. Rekrutacja zasadnicza rok szkolny 2018/2019 

 

 

 

Data Postępowanie 

10 maja od godz. 1000  

do 18 maja do godz. 1500 

Składanie podań wydrukowanych z systemu elektronicznego oraz 

podań pobranych z Sekretariatu Liceum lub ze strony internetowej 

www.56lo.waw.pl wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 15 czerwca od godz. 1000  

do 19 czerwca do godz. 1600 
kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły 

od 22 czerwca od godz.1200  

do 27 czerwca do godz. 1600 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 

ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez 

dyrektora gimnazjum) 

od 10 maja do 06 lipca 

(najpóźniej do 20 czerwca 

możliwość wystąpienia komisji 

rekrutacyjnej do właściwego 

organu o weryfikację warunków 

określonych w art. 20t uso 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych 

dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie 

czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso 

06 lipca  godz.1200 

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 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 

od 06 lipca od godz. 1200  

do 12 lipca do godz. 1000 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  

o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

do 12 lipca godz. 1600 
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

do 12 lipca do godz. 1600 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej 

kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 

 

 

 

2. Rekrutacja uzupełniająca 2018/2019 

 

od 13 lipca od godz. 800  

do 16 lipca do godz. 1600 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 13 lipca do 28 sierpnia  

(najpóźniej do 10 sierpnia 

możliwość wystąpienia komisji 

rekrutacyjnej do właściwego 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych 

dokumentów przez komisje rekrutacyjne 

http://www.56lo.waw.pl/


organu o weryfikację warunków 

określonych w art. 20t uso) 

29 sierpnia godz.1200 

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 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 

od 29 sierpnia od godz. 1200  

do 30 sierpnia do godz. 1600 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów 

dokumentów. 

31 sierpnia godz.1200 
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych 

do 31 sierpnia do godz.1200 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej 

kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 

 

3. Nie złożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych  

w § 2 pkt 1 - 6 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego. 

 

 

§ 8 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

We wszystkich przypadkach nie objętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna, a zatwierdza Dyrektor Liceum. 

 

 

 

 

Warszawa, 2018-02-12 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

 

 

 

Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 

              .................................................... 

 
 


