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Regulamin rekrutacji
LVI Liceum Ogólnokształcącego
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie
dla absolwentów szkoły podstawowej
na rok szkolny 2021/2022
§ 1.
Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U 2016 poz.1943 ze zm.)
- rozdział 2a
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U.2002 nr 13 poz. 125 ze zm.)
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60 ze zm.)
- art. 149
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla
publicznych, przedszkoli, szkół i placówek )Dz. U z 2017 r. poz. 610, zwane dalej
Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego).
 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)
 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 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1394 z późn. zm.)
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§ 2.
Zasady i kryteria rekrutacji
1. Przyjmowanie uczniów do szkoły z wykorzystaniem systemu elektronicznego
m.st. Warszawy https://warszawa.edu.com.pl/ .
2. Według Harmonogramu działań Ucznia Szkoły Podstawowej w ramach elektronicznej
rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do liceów ogólnokształcących i branżowych szkół I
stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę (Załącznik nr 1).
- kandydat składając wniosek określa swoje preferencje przyjęcia do danego oddziału,
- 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, jeżeli kandydat
uzyskał liczbę punktów uprawniająca do przyjęcia do większej liczby oddziałów- zostaje
on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście
jego preferencji,
- kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje się
najwyżej na liście jego preferencji nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do
oddziału o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
3. Postępowanie rekrutacyjno- kwalifikacyjne dotyczy rekrutacji do LVI Liceum
Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie i nie stanowi
podstawy do ubiegania się o przyjęcie do innych liceów.
4. O miejsce w LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w
Warszawie mogą ubiegać się uczniowie, którzy ukończyli VIII klasę szkoły
podstawowej.
5. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej liceum dyrektor szkoły powołuje
Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego zgodnie
z § 9
Rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przede wszystkim:
a. przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami
określonymi w regulaminie,
b. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listę i kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjęcia na tablicy przy wejściu głównym do szkoły,
c. ogłasza listę kandydatów przyjętych oraz listę kandydatów nieprzyjętych do
liceum na tablicy przy wejściu głównym do szkoły,
d. sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego,
e. jest zobowiązana do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i
podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub
jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników liceum.
7. Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:
a. umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i
załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji,
b. zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej,
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c. weryfikuje, czy na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej stawiło się co najmniej 2/3
osób wchodzących w jej skład, co stanowi warunek prowadzenia prac Komisji
Rekrutacyjnej.
8. O przyjęciu kandydata do wybranej klasy pierwszej decyduje lokata uzyskana przez
niego na liście kandydatów w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnokwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
a. kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinie publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w
sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na
stan zdrowia kandydata, a następnie brane są pod uwagę następujące kryteria
mające jednakową wartość:
b. wielodzietność rodziny kandydata
c. niepełnosprawność kandydata
d. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
e. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
f. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
g. samotne wychowanie kandydata w rodzinie
h. objęcie kandydata pieczą zastępczą
Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:
1. w zakresie pkt. a) opinia publiczna poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym
publicznej poradni.
2. w zakresie pkt. b )oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny
kandydata .
3. w zakresie pkt. c -f) kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze
względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami);
4. w zakresie pkt. g) kopia prawomocnego wyroku sądu określającego sprawowanie opieki
nad dzieckiem lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu danego dziecka wspólnie z jego
rodzicem;
5. w zakresie pkt. h) kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późniejszymi zmianami).
6. Kopie powyższych dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun
prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu
oryginały tych dokumentów.
7. O przyjęciu do klasy pierwszej liceum ucznia powracającego z zagranicy decyduje
dyrektor liceum.
8. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym
w terminarzu jest jednocześnie oświadczeniem potwierdzającym wolę podjęcia
nauki w LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Warszawie i podstawą do umieszczenia na liście osób przyjętych.
9. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia
otrzymują określoną liczbę punktów. Maksymalna suma punktów możliwych do
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uzyskania przez kandydata do klas pierwszych wynosi 200 zgodnie z Rozporządzeniem
MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyjęcie do liceum z systemu.
2. Poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz poświadczona
kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na każdej
stronie kopii musi być adnotacja „Stwierdzam zgodność
z oryginałem”, data,
pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i
podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
3. Po ogłoszeniu listy osób przyjętych należy dostarczyć oryginały wymienionych
dokumentów.
4. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci do liceum dodatkowo składają:
wniosek o przyjęcie do oddziału w LVI LO (Załącznik nr 2)
Prośba Rodziców/ Prawnych Opiekunów w sprawie zorganizowania lekcji
Religii/Etyki (Załącznik nr 3)
Oświadczenie o rezygnacji z udziału ucznia w zajęciach Wychowania do Życia w
Rodzinie (WDŻ) (Załącznik nr 4)
Informacja dotycząca prowadzenia obserwacji pedagogicznej i świadczenia
pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów (Załącznik nr 5)
Formularz dla ucznia niebędącego obywatelem polski (Załącznik nr 6)
Uzasadnienie przyjęcia/odmowy kandydata do szkoły sporządzona przez
Komisję Rekrutacyjną (Załącznik nr 7)
Punkty przyznawane są według następujących kryteriów:
1. 100 punktów – liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej. Szczegółowe wyniki egzaminu
wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
a. język polski
b. matematyka
c. języka obcego nowożytnego
2. Wynik procentowy z egzaminów z języka polskiego i matematyki należy przeliczać na
punkty, mnożąc go przez współczynnik 0,35 zaś wynik procentowy z egzaminu
z języka obcego nowożytnego należy przeliczać na punkty mnożąc go przez
współczynnik 0,3.
3. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch zajęć
edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej.
4. w LVI LO punkty przyznawane są z następujących zajęć edukacyjnych:
a. do klasy IA: fizyka, informatyka
b. do klasy IB: fizyka, chemia
c. do klasy IC: geografia, historia
d. do klasy ID: historia, wiedza o społeczeństwie.
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5. Sposoby przeliczania na punkty stopni z języka polskiego, matematyki i dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
a. 18 punktów – celujący,
b. 17 punktów - bardzo dobry,
c. 14 punktów – dobry,
d. 8 punktów – dostateczny,
e. 2 punkty – dopuszczający.
6. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
- przyznaje się 7 punktów.
7. Za następujące osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień tytułu finalisty 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,
d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,
przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2
pkt 8 i art.32a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty: tytułu finalisty konkursu z
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej
- przyznaje się 10 punktów,
e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
-przyznaje się 4 punkty,
f. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
- przyznaje się 3 punkty,
g. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu przedmiotowego przyznaje się 10 punktów, dwóch lub więcej tytułów
laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
- przyznaje się 7 punktów, dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 punktów,
h. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
- przyznaje się 7 punktów,
i. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
- przyznaje się 5 punktów,
j. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
- przyznaje się 3 punkty.
8. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty:
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
przyznaje się 10 punktów,
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 przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
- przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu z przedmiotów lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym, planem nauczania szkoły artystycznej
- przyznaje się 7 punktów,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
- przyznaje się 3 punkty,
tytuł 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
(artystycznych , sportowych)organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 międzynarodowym -przyznaje się 4 punkty,
 krajowym- przyznaje się 3 punkty,
 wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
 powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w niniejszym punkcie, na
tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, 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.
a. w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu - przyznaje się 3 punkty,
b. w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na
podstawie art. 44 zw. ust.2 i art. 44 zz. ust.2 Ustawy o systemie oświaty, przelicza się na
punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
- języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 celującym -przyznaje się po 35 punktów;
 bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów;
 dobrym - przyznaje się po 25 punktów;
 dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów;
 dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów,
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- języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 celującym- przyznaje się 30 punktów;
 bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów;
 dobrym - przyznaje się 20 punktów;
 dostatecznym - przyznaje się 10 punktów;
 dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.
9. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w
pierwszej kolejności.
10. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla
młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym zasadniczym i uzupełniającym na rok szkolny
2021/2022 będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki
(art. 130 ust.2 – Prawo oświatowe ). Stosując kryteria opisane powyżej. Podania
kandydatów rozpatrywane są również w przypadku zwolnienia się miejsc w oddziale.
11. Liczba miejsc w poszczególnych oddziałach 32
Podpisy rodziców:
1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 97 stanowi: „§ 1. Jeżeli władza rodzicielska
przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej
wykonywania. §2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie;
w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.
2. Orzecznictwo i doktryna prawa rodzinnego zgodnie wskazują, że kwestia wyboru szkoły
dla dziecka jest istotną sprawą dziecka, podobnie jak wybór imienia dziecka, decyzje
co do leczenia go, wyjazdu za granicę, jego obywatelstwa, złożenia wniosku o paszport
dla małoletniego dziecka. We wszystkich tych sprawach rodzice winni decydować
wspólnie, zaś w braku porozumienia między nimi spór władny jest rozstrzygnąć jedynie
sąd opiekuńczy. Jego postanowienie w jednej z kwestii będących istotnymi sprawami
dziecka zastępuje oświadczenie rodziców.
Jak wynika z powyższego, warunkiem umożliwienia rodzicom należytej realizacji prawa
wyboru szkoły dla dziecka jest uwzględnienie stanowiska obojga z nich. Kwestia
zapisania czy też przeniesienia ucznia do innej szkoły w praktyce powinny być
realizowane w obecności obojga rodziców, jeżeli nie jest to możliwe – jedynie
po przedstawieniu na piśmie zgody drugiego rodzica. Jeżeli autentyczność takiego
pisemnego oświadczenia budzi jakiekolwiek wątpliwości, szkoła może zażądać
oświadczenia z notarialnie potwierdzonym podpisem – wówczas notariusz, poświadcza
autentyczność podpisu rodzica.
3. W sytuacji gdy jedno z rodziców dziecka nie żyje, do zapisania lub przeniesienia dziecka
do innej szkoły wystarczający jest wniosek tylko jednego rodzica.
4. Wyjątek od konieczności uzyskania zgodnych stanowisk stron istnieje wówczas, gdy
jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej lub jego władza rodzicielska
jest ograniczona, o ile w katalogu zagadnień, o których może decydować, nie znajduje się
prawo wyboru szkoły. Szkoła nie ma prawa uwzględniać zdania tego rodzica.
Pozbawienie, jak i ograniczenie władzy rodzicielskiej orzeka w drodze postanowienia
Sąd Rodzinny (a także Sąd Okręgowy w wyroku rozwodowym lub orzekającym
separację małżonków).
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Wydanie uzasadnienia decyzji Komisji Rekrutacyjnej :
1. W terminie określonym przez MEN w terminarzu rekrutacji do 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 liceum.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie zgodnym w terminarzu rekrutacji 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. (Załącznik nr 7).
Tryb odwoławczy:
1. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie
od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie określonym przez MEN w
terminarzu rekrutacji od dnia otrzymania uzasadnienia.
2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w
terminie określonym przez MEN w terminarzu rekrutacji od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego.

Rekrutacja ze wspomaganiem elektronicznym VULCAN
Cel wykorzystania systemu
Z punktu widzenia kandydata najważniejszym celem, dla którego rekrutacja wspomagana jest
elektronicznie jest wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata.
W sytuacji tradycyjnej, gdy nie ma przepływu informacji między szkołami
ponadpodstawowymi, przy pierwszym ogłoszeniu wyników większość miejsc w szkołach
zajmuje niewielka grupka kandydatów mających najlepsze wyniki. Dopiero po podjęciu przez
nich decyzji, w której szkole chcą się uczyć, zwalniają się miejsca dla pozostałych.
Drugim ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest
ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach. W tradycyjnym
przypadku, kandydując do trzech szkół uczeń musiał wszystkie je odwiedzić i we wszystkich
złożyć wnioski. Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się najczęściej jednym
wnioskiem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.
Wykorzystanie systemu komputerowego daje ponadto możliwości szybkiego zdobywania wielu
informacji. W tradycyjnym modelu prowadzenia naboru nieznane są na przykład rzeczywiste
liczby chętnych do poszczególnych oddziałów. Wykorzystując system elektroniczny, mamy
dostęp do tych i wielu innych niezbędnych danych.

~ 10 ~

LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
ul. Dzieci Warszawy 42
02-495 Warszawa
tel./fax. 22 662-64-12, e-mail: lo56@edu.um.warszawa.pl

Lista preferencji
Lista preferencji jest to lista oddziałów, do których kandydat chce ubiegać się o przyjęcie,
ułożonych w kolejności istotności dla kandydata: na pierwszym miejscu znajduje się oddział, na
którym kandydatowi najbardziej zależy, na drugim oddział, na którym zależy mu nieco mniej
(gdyby nie dostał się do oddziału na pierwszym miejscu, to chciałby się dostać do oddziału
znajdującego się na drugim miejscu jego listy preferencji), na trzecim oddział, na którym zależy
mu jeszcze mniej itd.
Nie jest ważna kolejność szkół! Ważna jest kolejność oddziałów!
Kolejność oddziałów na liście preferencji zależy wyłącznie od woli kandydata. Oddziały z
różnych szkół i o różnym charakterze mogą dowolnie się przeplatać. Przykładowo poniżej
przedstawiono dwa różne sposoby konstruowania listy preferencji:
1. Oddział 1a ze szkoły X
2. Oddział 1a ze szkoły Y
3. Oddział 1c ze szkoły Z
4. Oddział 1b ze szkoły Y
5. Oddział 1d ze szkoły X
6. ...
1. Oddział 1a ze szkoły X
2. Oddział 1b ze szkoły X
3. Oddział 1c ze szkoły X
4. Oddział 1d ze szkoły X
5. Oddział 1b ze szkoły Y
6. Oddział 1d ze szkoły Y
7. Oddział 1a ze szkoły Y
8. ...
Długość listy preferencji jest dowolna i zależy wyłącznie od kandydata. Może się na niej
znajdować wyłącznie jeden oddział, jak i wszystkie oferowane przez trzy wskazane szkoły.
Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to,
że zostanie przyjęty. Ustawodawca dopuszcza możliwość wyboru większej liczby szkół na
terenie danego JST o ile taka decyzja zostanie podjęta.
W trakcie przydziału kandydatów do oddziałów, system umieści kandydata w oddziale
znajdującym się jak najwyżej na jego liście preferencji, do którego zdobył on wystarczającą
liczbę punktów. Przydział wygląda zatem następująco: system analizuje oddział z pierwszego
miejsca listy preferencji danego kandydata i sprawdza czy posiada on wystarczającą liczbę
punktów, by być przyjętym do tego oddziału. Jeśli tak, to umieszcza tam kandydata i nie
sprawdza kolejnych oddziałów. Jeśli punktów jest za mało, system sprawdza oddział na drugim
miejscu listy preferencji. Analogicznie, jeśli tu kandydat ma liczbę punktów wystarczającą do
przyjęcia, to jest umieszczany w tym oddziale, jeśli jednak punktów mu brakuje, to system
sprawdza kolejne oddziały z listy preferencji.
Oddziały są sprawdzane dokładnie w takiej kolejności, jak zostały ułożone na liście
preferencji!
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Jeżeli kandydat ma liczbę punktów wystarczającą do przyjęcia do określonego oddziału,
wówczas oddziały umieszczone dalej na jego liście preferencji w ogóle nie będą
rozpatrywane.
Wymagane dokumenty Wszyscy kandydaci do szkół ponadpodstawowych posługują się
określonymi dokumentami: wnioskiem, kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz oryginałami wspomnianego
świadectwa i zaświadczenia.
W ramach lokalnych modyfikacji wykorzystanie systemu może umożliwiać
wyeliminowanie z procesu rekrutacji kopii świadectwa i kopii zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty.
Ponadto kandydaci posiadający szczególne uprawnienia lub ubiegający się o przyjęcie do szkół
wymagających spełnienia dodatkowych kryteriów są zobowiązani dołączyć do wniosku
określone, dodatkowe dokumenty. Informacja o tym, jakie dokumenty powinny zostać dołączone
znajduje się na wniosku oraz na stronach kandydata w systemie. Należy zwrócić uwagę , że
dokumenty te stanowią integralną część wniosku i są warunkiem jego przyjęcia i pozytywnego
zweryfikowania przez szkołę.
Podręczniki:
Lista podręczników będzie widoczna dla kandydata po zalogowaniu do systemu w
przypadku gdy potwierdzi wolę uczęszczania do szkoły .
Potwierdzenie:
Poza drukiem wniosku o przyjęcie do szkoły, system generuje druk potwierdzenia przyjęcia
odpowiednich dokumentów przez szkołę
Na potwierdzeniu szkoła jedynie stwierdza, że kandydat dostarczył wniosek. Nie jest to
potwierdzenie, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez szkołę
Wniosek składany jest:
- w wersji papierowej - wymagane podpisy obojga rodziców
- w wersji elektronicznej - podpisany profilem zaufanym
Po zaakceptowaniu wniosku. Kandydat otrzymuje informację, że wniosek został zaakceptowany
lub odrzucony z informacją o powodach odrzucenia wniosku . Poprawianie wniosku możliwe
jest jedynie do momentu jego zaakceptowania.
Uwagi końcowe
1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Liceum.
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3. Decyzja podjęta przez Dyrektora Szkoły jest ostateczna.
4. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję
podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, którą zatwierdza Dyrektor Liceum.
5. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie
dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do IV LO.
6. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane w IV LO przez okres roku, chyba, że na
rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do Sądu Administracyjnego i
postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Terminarz rekrutacji :
Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia 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 z późn. zm.) ogłasza się
Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do
KLAS pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których
mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II
stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpostawowej
https://warszawa.edu.com.pl
wraz z dokumentami
Uzupełnienie wniosku o
przyjęcie do szkoły
ponadpostawowej o
zaświadczenie o wynikach z
egzaminu ósmoklasisty
Lista kandydatów
zakwalifikowanych i lista
kandydatów
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie woli przyjęcia
kandydatów zakwalifikowanych
poprzez przedłożenie oryginały
świadectwa ukończenia szkoły i
oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu
ósmoklasisty
Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15:00

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.
do godz. 15:00

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godziny 15:00

od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.
do godz. 15:00

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15:00

od 17 sierpnia 2021 r.
do 20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15:00

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14:00

23 sierpnia 2021 r.

2.

3.

4.

5.
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rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
Poinformowanie przez dyrektora
szkoły ponadpodstawowej
kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole
Wystąpienie do komisji
rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy
Sporządzenie przez komisje
rekrutacyjną uzasadnienia
odmowy przyjęcia

9.

Wniesienie do dyrektora szkoły
odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia odmowy
przyjęcia

10.

Dyrektor szkoły rozpatruje
odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej

6

7.

8.

2 sierpnia 2021 r.

23 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.

26 sierpnia 2021 r.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia
wystąpienia o
sporządzenie
uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia
otrzymania
uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia
złożenia odwołania
do dyrektora szkoły.

do 3 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektora
szkoły.

Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w
tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia 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 z póżn.zm.)
mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się
rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach
internetowych tych jednostek.
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Załącznik nr 7

…………....................................
(miejscowość i data)

Komisja rekrutacyjna
w LVI Liceum Ogólnokształcącym
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Warszawie
Pani/Pan
……………………………………
……………………………………
(imię i nazwisko rodzica)

……………………………………
……………………………………
(adres do korespondencji)

Uzasadnienie przyjęcia/odmowy kandydata ……………………………………......
do LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Warszawie
Postępowanie rekrutacyjne
Stosownie do art. 158 ust. 7 Ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1148 ze zm.), komisja rekrutacyjna uzasadnia przyjęcie/nieprzyjęcie kandydata do LVI Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Rotmistrza
Witolda
Pileckiego
w
Warszawie
………………………………………………..…………………………….……………………................
………………………………………………………………………….……………………..….................
(treść uzasadnienia)

Informuję, że najwyższa/najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do LVI LO
w
……………..………….…………………………
wynosiła
……,
a
kandydat
…………………………………… uzyskał liczbę punktów równą ….....
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
(podpisy członków komisji rekrutacyjnej)

……………………………………
(podpis przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej)

Pouczenie
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
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