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LVI Liceum Og�lnokształcące 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa

1a-Klasa politechniczna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 

matematyka wg programu  autorskiego " Matematyka dla informatyka"

do wyboru fizyka lub informatyka nauczane w/g  program�w autorskich

język angielski

   PRZEDMIOTY DODATKOWE W CZTEROLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA

elementy programowania 

język polski, 

język angielski, 

matematyka, 

fizyka

     PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 
W REKRUTACJI    KIERUNKI DALSZEGO KSZTAŁCENIA  

  Kierunki politechniczne: 40 kierunk�w m.in architektura,
automatyka  i robotyka, informatyka    przemysłowa, elektronika,
energetyka, biotechnologia, fotonika, informatyka stosowana,
informatyka i systemy informacyjne, inżynieria biomedyczna,
geoinformatyka, inżynieria internetu, inżynieria pojazd�w
elektrycznych i hybrydowych, lotnictwo i kosmonautyka,
mechatronika, telekomunikacja zarządzanie bezpiecze�stwem
infrastruktury krytycznej i inne

  Akademie techniczne: biocybernetyka, inżynieria kosmiczna i
satelitarna, kryptologia i cyberbezpiecze�stwo, lotnictwo i
kosmonautyka oraz mikroelektronika

  Kierunki uniwersyteckie: matematyka, fizyka, informatyka,
bioinformatyka, biofizyka, fizyka medyczna, neuroinformatyka,
nanoinżynieria , projektowanie molekularne, ekonomia,zarządzeni,
informatyka i ekonomia, finase i rachunkowo��, międzywydziałowe
studia matematyczno-ekonomiczne.

www.56lo.waw.pl

film

https://youtu.be/8bg2XVVZIwc
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język polski, 

język angielski, 

matematyka, 

biologia

  Akademie medyczne: analityka medyczna, audiofonografia,
pielegniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, farmacja, fizjoterapia,
położnictwo, elektroradiologia, logopedia og�lna i kliniczna, zdrowie
publiczne, wydział lekarski, lekarsko-stomatologiczny

  Kierunki uniwersyteckie: biologia, chemia, biotechnologia, wydział
lekarski, psychologia, kryminalistyka i nauki sądowe, inżyniernia
nanostruktur , bioetyka, chemia medyczna, psychologia

  Akademie rolnicze : architektura krajobrazu, bioinżyniernia zwierząt,
biotechnologia, dietetyka, dietetyka, gospodarka przestrzenna, logistka,
technologia biomedyczna, weterynaria, inżynieria system�w
biotechnicznych, żywienie człowieka 

Akademia wychowania fizycznego- fizjoterapia .wychowanie fizyczne 

     PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 
W REKRUTACJI 

   KIERUNKI DALSZEGO KSZTAŁCENIA  

matematyka w zastosowaniach,  elementy rehabilitacji, nauka o zdrowym żywieniu

   PRZEDMIOTY DODATKOWE W CZTEROLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA

biologia

chemia

język angielski

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 

1b-Klasa medyczna

LVI Liceum Og�lnokształcące 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa

www.56lo.waw.pl

film

https://youtu.be/MYxRWX-iy-Y
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LVI Liceum Og�lnokształcące 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa

1c-Klasa prawno-ekonomiczna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 

elementy prawa

matematyka

geografia

język angielski

   PRZEDMIOTY DODATKOWE W CZTEROLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA

   KIERUNKI DALSZEGO KSZTAŁCENIA  
     PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 

W REKRUTACJI 

język polski, 

język angielski, 

matematyka, 

geografia

  Akademie ekonomiczne wydziały uniwersyteckie: ekonomia.
międzywydziałowe studia matematyczno-ekonomiczne, finanse i
rachunkowo��, informatyka i ekonomia, zarządzanie, europeistyka,
geografia, geologia, archeologia, geodezja, administracja, zarządzanie,
geoinformatyka, transport, turystyka

  Akademie rolnicze: gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka
wodna, ochrona �rodowiska, turystyka, informatyka i ekonomia
  

www.56lo.waw.pl

film

https://youtu.be/b5tveuqMZzg
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LVI Liceum Og�lnokształcące 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa

1d-Klasa medialno-teatralna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 

język polski

historia

język angielski

   KIERUNKI DALSZEGO KSZTAŁCENIA  

  Wydziały Uniwersyteckie: komunikacja międzykulturowa, etnologia     
 i antropologia kulturowa, logistyka i administrowanie w mediach,
pedagogika społeczna, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy�skiego: edukacja medialna        
 i dziennikarska

Akademia Teatralna
  

     PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 
W REKRUTACJI 

język polski, 

język angielski, 

matematyka, 

historia 

edukacja medialna i teatralna, warsztaty teatralne

   PRZEDMIOTY DODATKOWE W CZTEROLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA

www.56lo.waw.pl

film
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  Wydziały Uniwersyteckie: dziennikarstwo i medioznawstwo, prawo,
europeistyka, socjologia, komunikacja międzykulturowa, etnologia i
antropologia kulturowa, logistyka i administrowanie w mediach,
pedagogika, psychologia, polityka społeczna 

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy�skiego: edukacja medialna        
 i dziennikarska

Akademia Teatralna
  

film

LVI Liceum Og�lnokształcące 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa

1e-Klasa dziennikarska

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 

język polski

wiedza o społecze�stwie

język angielski

   PRZEDMIOTY DODATKOWE W CZTEROLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA

elementy prawa, warsztaty dziennikarskie

   KIERUNKI DALSZEGO KSZTAŁCENIA       PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 
W REKRUTACJI 

język polski, 

język angielski, 

matematyka, 

wos
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 Znakomity dojazd :

 Autobusem - 129, 191, 207, 401, 517 - przystanek Szancera 
 Autobusem - 187,220 - przystanek Poczty Gdańskiej 
 SKM, Kolej Mazowiecka do stacji Warszawa-Ursus
  

https://goo.gl/maps/ZjjTZ8TJsJiq8yDn7


Serdecznie zapraszam do podjęcia nauki w LVI Liceum Og�lnokształcącym im. Rotmistrza

Witolda Pileckiego w Warszawie - Liceum z wieloletnią tradycją, zapewniające przyszło��

edukacyjną młodym mieszka�com Warszawy i jej okolic. 

W ciągu ostatnich pięciu lat wsp�lnie z Gronem Pedagogicznym stworzyli�my nową odsłonę

szkoły, polegającą na utworzeniu nowych kierunk�w kształcenia zgodnych z wymogami

obecnych czas�w, dostosowanych do potrzeb i oczekiwa� uczni�w tj. politechniczny, medyczny,

prawno-ekonomiczny, humanistyczny, dziennikarski. Mamy także bogatą ofertę język�w obcych

nowożytnych. Językiem wiodącym rozszerzonym w każdej klasie jest język angielski, a drugi

język nowożytny do wyboru to język niemiecki i język hiszpa�ski.

Oferta edukacyjna LVI LO została przygotowana tak, aby sprosta� wymaganiom wsp�łczesnego

�wiata, poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju Ucznia-obejmującego zar�wno kształcenie

i wychowanie. To bardzo odpowiedzialne zadanie szkoły. Przemy�lany dob�r kierunk�w

kształcenia, a także tworzenie przez nauczycieli program�w autorskich, służy indywidualizacji

nauczania i dostosowaniu do potrzeb i możliwo�ci Uczni�w. W ramach wybranych kierunk�w

kształcenia w poszczeg�lnych oddziałach szkoła prowadzi zajęcia dodatkowe. Obejmują one

zagadnienia zgodne z wybranym profilem np. elementy programowania, elementy rehabilitacji,

matematyka w zastosowaniach, nauka o zdrowym żywieniu, warsztaty dziennikarskie, edukacja

medialna i teatralna, warsztaty teatralne.

Życzę sukces�w na egzaminie �smoklasity i satysfakcjonujących wybor�w dalszej drogi

kształcenia.

Do miłego spotkania w naszym Liceum

mgr Beata Żeromska

dyrektor szkoły

Szanowni Pa�stwo Rodzice,
Drodzy Uczniowie klas �smych 

LVI Liceum Og�lnokształcące 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa
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zarejestruj się w Internetowej Rekrutacji dla kandydat�w

https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/ 

uzupełnij wniosek tj. dane kandydata, dane rodzic�w, 

Wybierz szkołę, profil, przedmioty rozszerzone  kt�re Cię interesują

wniosek o przyjęcie  do szkoły wygenerowany z systemu rekrutacji może złoży� rodzic

poprzez profil zaufany lub osobi�cie w sekretariacie szkoły. 

pilnuj terminu dostarczenia kopii dokument�w 

pilnuj terminu dostarczenia oryginał�w dokument�w

Jak zapisa� się do LVI LO?
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LVI Liceum Og�lnokształcące 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa

https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/


LVI LO to  szkoła - �rodowisko wspaniałych Uczni�w i Nauczycieli 

Zachęcam i zapraszam do zapoznania się z ofertą edukacyjną LVI LO, kt�re ma już 79 letnią

tradycję i historię. Wielu absolwent�w, kt�rzy uko�czyli tę szkołę wykonuje zaszczytne zawody.

Dla wielu z nich, to także wyjątkowe miejsce, kt�re w sercu i pamięci pozostało na zawsze,            

 i kt�rzy chętnie wracają do tych wspomnie�. Naszą szkołę do 2014 r. opu�ciło 5996 absolwent�w.

Większo�� z nich uko�czyła studia wyższe na r�żnych uczelniach. 

W�r�d obecnej Rady Pedagogicznej sze�ciu nauczycieli, w tym dyrektor to r�wnież absolwent tej

szkoły. W naszym �rodowisku lokalnym jest r�wnież wielu absolwent�w, kt�rzy w tym liceum

odebrali dobre wykształcenie. Wielu z nich to nadal mieszka�cy naszej Dzielnicy, wielu także to 

 nauczyciele naszych  szk�ł podstawowych.

Naukę w naszej plac�wce podejmują uczniowie szczeg�lnie zainteresowani ofertą szkoły.

Czekamy na uczni�w, kt�rzy mają konkretne oczekiwania i zależy im na dobrej edukacji pod

okiem profesjonalnych i przyjaznych nauczycieli, a także mają ambitne plany na przyszło��.

Zapraszam wszystkich, kt�rzy my�lą poważnie o edukacji i szeroko pojętym rozwoju osobowo�ci.

Kadrę Pedagogiczną LVI LO  tworzy 60 nauczycieli (w tym nauczycieli dyplomowanych                  

 i mianowanych, kt�rzy na bieżąco biorą udział w licznych szkoleniach podnoszących swoje

kwalifikacje o r�żnych stopniach awansu zawodowego najliczniejsza grupa to nauczyciele

dyplomowani

Zapewniamy doskonałe warunki nauki, efektywną naukę w przyjaznej atmosferze, indywidualne

podej�cie do ucznia, możliwo�� rozwijania pasji i zainteresowa�, działalno�� na rzecz lokalnej

społeczno�ci m.in wolontariat, spektakle teatralne.

mgr Beata Żeromska

dyrektor szkoły

Dlaczego LVI LO?

LVI Liceum Og�lnokształcące 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa
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LVI Liceum Og�lnokształcące 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa
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Rejestracja absolwent�w klas �smych na wszystkie profile prowadzona jest wyłącznie za

po�rednictwem internetu w elektronicznej Rekrutacji VULCAN prowadzonej przez       

 m.st. Warszawy na stronie https://warszawa.edu.com.pl/ 

Rodzic kandydata na stronie https://warszawa.edu.com.pl/ wprowadza dane dziecka          

 i rodzica/-�w, dokonuje wyboru preferencji szk�ł, 

Wniosek o przyjęcie do szkoły można złoży� osobi�cie w szkole wydrukowany i podpisany

przez obojga rodzic�w/-a lub prawnego opiekuna  lub wysła� e-wniosek podpisany

profilem zaufanym z systemu VULCAN

O przyjęciu kandydata do wybranej klasy pierwszej decyduje lokata punkt�w uzyskana

przez niego na li�cie kandydat�w w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego 

Złożenie oryginału �wiadectwa i pozostałych dokument�w w terminie okre�lonym              w

terminarzu jest jednocze�nie o�wiadczeniem  potwierdzającym  wolę  podjęcia  nauki     w 

 LVI  Liceum Og�lnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego  w Warszawie             i

podstawą do umieszczenia na li�cie przyjętych

Kandydaci w postępowaniu  rekrutacyjno-kwalifikacyjnym  za  swoje  osiągnięcia 

 otrzymują okre�loną liczbę punkt�w. Maksymalna suma punkt�w możliwych do uzyskania

przez kandydata do klas pierwszych wynosi 200.

Sposoby przeliczania na punkty stopni  obowiązkowych zaję� edukacyjnych na �wiadectwie

uko�czenia szkoły podstawowej:

Sposoby przeliczania na punkty wynik�w egzaminu �smoklasisty

Za �wiadectwo uko�czenia szkoły podstawowej z wyr�żnieniem, przyznaje się 7 punkt�w

Listy kandydat�w zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych                        

 i nieprzyjętych wywieszane są przy wej�ciu do szkoły według harmonogramu rekrutacji. 

    celujący przyznaje się 18 punkt�w

    bardzo dobry przyznaje się 17 punkt�w

    dobry przyznaje się 14 punkt�w

    dostateczny przyznaje się 8 punkt�w

    dopuszczający przyznaje się 2 punkty

    język polski i matematyka - mnoży się przez 0,35

    język obcy nowożytny - mnoży się przez 0,3 

Rekrutacja



  W jakich terminach zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne?

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szk�ł

ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szk�ł policealnych, publicznych

branżowych szk�ł II stopnia oraz publicznych szk�ł dla dorosłych, jest przeprowadzane w

terminach okre�lonych przez Mazowieckiego Kuratora O�wiaty. 

  W jaki spos�b należy złoży� wniosek o przyjęcie do szkoły?

Decyzję ws. sposobu składania wniosku (wniosek w wersji papierowej czy on-line) podejmuje

organ prowadzący szkoły. Często rekrutację prowadzi się obecnie przy wsparciu systemu

elektronicznego. Szczeg�łowych informacji na ten temat należy szuka� w szkołach lub we

wła�ciwym urzędzie (siedziba powiatu). W obecnej sytuacji wniosek o przyjęcie do szkoły, w

tym wymagane załączniki mogą by� procedowane za pomocą �rodk�w komunikacji

elektronicznej.

W przypadku Warszawy kwestiami związanymi z rekrutacją do szk�ł prowadzonych przez m.st.

Warszawa, w tym obsługą systemu elektronicznego zajmuje się Biuro Edukacji m.st. Warszawy

(nr tel. 22 44 33 509; 22 44 33 511).

  Do ilu szk�ł kandydat może złoży� wniosek?

Wniosek o przyjęcie do szkoły może by� złożony do nie więcej niż trzech wybranych

publicznych szk�ł, chyba że organ prowadzący dopu�ci możliwo�� składania wniosku do więcej

niż trzech wybranych publicznych szk�ł.

W przypadku Warszawy zgodnie z Uchwałą XXV/713/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z

dnia 16 stycznia 2020 r. wniosek o przyjęcie absolwenta szkoły podstawowej do publicznych

szk�ł ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę można składa� do dowolnej

liczby szk�ł, kt�re prowadzą takie postępowanie.

  Ile kopii �wiadectwa uko�czenia szkoły podstawowej i za�wiadczenia o szczeg�łowych

wynikach egzaminu �smoklasisty otrzymuje dla cel�w rekrutacji absolwent szkoły

podstawowej?

Dyrektor szkoły podstawowej po�wiadcza zgodno�� od jednej do trzech kopii z oryginałem

�wiadectwa uko�czenia szkoły podstawowej i za�wiadczenia o szczeg�łowych wynikach

egzaminu �smoklasisty. 

Najczę�ciej zadawane pytania rekrutacja 2023/2024
Rekrutacja do publicznych lice�w, technik�w i branżowych szk�ł I stopnia

https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/
https://edukacja.warszawa.pl/


  Kto przeprowadza rekrutację?

Postępowanie rekrutacyjne jest zadaniem komisji rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora

szkoły.

  W jaki spos�b ogłasza się wyniki rekrutacji?

Listy os�b zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a p��niej także os�b przyjętych i

nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomo�ci poprzez umieszczenie w widocznym

miejscu w siedzibie szkoły. 

     Co w sytuacji, gdy w wyniku postępowania kandydat nie zakwalifikował się do żadnej ze

szk�ł?

W roku szkolnym 2023/2024 przeprowadza się rekrutację uzupełniającą. Je�li w wyniku

postępowania kandydat nie zakwalifikuje się do żadnej ze szk�ł, będzie m�gł ubiega� się o

przyjęcie do szk�ł, w kt�rych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal będą

wolne miejsca (lista takich szk�ł zostanie ogłoszona na stronie internetowej Kuratorium

O�wiaty w Warszawie

   

Kto będzie przyjęty do szkoły w pierwszej kolejno�ci?

Laureaci lub finali�ci og�lnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty

wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego

organizowanego przez kuratora o�wiaty. 

   Ile punkt�w przyznaje się za dany konkurs?

Zasady przeliczania punkt�w okre�la szczeg�łowo § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szk�ł, plac�wek i centr�w (Dz.

U. z 2019 r. poz. 1737).

Należy pamięta�, że w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczeg�lne osiągnięcie w

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na �wiadectwie uko�czenia szkoły

podstawowej, maksymalna liczba punkt�w możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia

wynosi 18 punkt�w.

Najczę�ciej zadawane pytania rekrutacja 2023/2024
Rekrutacja do publicznych lice�w, technik�w i branżowych szk�ł I stopnia

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001737


 
  Rodzaj czynności

  

 
  Rekrutacja zasadnicza

  

 
 

  Rekrutacja  uzupełniająca
   
  

 
  Złożenie

  wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej

https://warszawa.edu.com.pl  wraz z
dokumentami

  

 
  od 16 maja  2023 r.

  do 19 czerwca 2023 r.
  do godz. 15:00

  

 
   
  

 
  Składanie

  wniosków o przyjęcie na wolne
miejsca. W rekrutacji uzupełniającej
kandydaci nie wypełniają wniosku o

przyjęcie w
  systemie elektronicznym. Składają

bezpośrednio
  w wybranej przez siebie szkole

dysponującej wolnymi miejscami
lub elektronicznie (formę określa

  dana szkoła). Do wniosku dołącza
się dokumenty potwierdzające

spełnianie
  kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym.
  

 
   
  

      od 31 lipca 2023 r.
  do 2 sierpnia 2023 r.

  do godz. 15:00
  

 
  Uzupełnienie

  wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o

zaświadczenie o wynikach z
  egzaminu ósmoklasisty

  

 
   

  od 23 czerwca 2023 r.
  do 12 lipca 2023 r.
  do godziny 15:00

  

 
   

  od 31 lipca 2023 r.
  do 2 sierpnia 2023 r.

  do godz. 15:00
  

 
  Lista

  kandydatów zakwalifikowanych i
lista kandydatów

niezakwalifikowanych 
  

 
  21 lipca 2023 r.

  godz.14:00
  

 
  9 sierpnia 2023 r.

   
  

 
  Potwierdzenie

  woli przyjęcia kandydatów
zakwalifikowanych poprzez

przedłożenie oryginały
  świadectwa ukończenia szkoły i

oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu

  ósmoklasisty
  

 
   

  od 21 lipca 2023 r.
  do 23 lipca 2023 r.

  do godz. 15:00
  

 
   

  od 9 sierpnia 2023 r.
  do 10 sierpnia 2023 r.

  do godz. 15:00
  

 
  Podanie

  do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy

kandydatów
  przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych 
  

 
   

                     27 lipca 2023 r.                  
 do godz. 14:00

  

 
   

  11 sierpnia 2023 r.
  

 
  Poinformowanie

  przez dyrektora szkoły
ponadpodstawowej kuratora

oświaty o liczbie wolnych
  miejsc w szkole

  

 
   27 lipca 2023 r.

  

 
  11 sierpnia 2023 r.

  

 
  Wystąpienie

  do komisji rekrutacyjnej o
sporządzenie uzasadnienia

odmowy przyjęcia
  

 
  do 1 sierpnia 2023 r.

  

 
  do 14 sierpnia 2023 r.

  

 
  Sporządzenie

  przez komisje rekrutacyjną
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

  

 
  do 3 dni od dnia wystąpienia o

sporządzenie
  uzasadnienia odmowy przyjęcia

  

 
  do 3 dni od dnia wystąpienia o

sporządzenie
  uzasadnienia odmowy przyjęcia

  

 
  Wniesienie

  do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji

rekrutacyjnej 
  

 
  do 3 dni od dnia otrzymania

uzasadnienia odmowy
  przyjęcia

  

 
  do 3 dni od dnia otrzymania

uzasadnienia odmowy
  przyjęcia

  

 
  Dyrektor

  szkoły rozpatruje odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji

rekrutacyjnej 
  

 
  do 3 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektora

  szkoły.
  

 
  do 3 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektora

  szkoły.
  

Terminarz
rekrutacji
2023/2024

 



               Regulamin postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w LVI LO

              Terminy postępowania rekrutacyjnego 2023/2024

               Wniosek o przyjęcie do oddziału LVI LO

               Załącznik a - O�wiadczenie o wielodzietno�ci rodziny kandydata

               Załącznik b - O�wiadczenie o niepełnosprawno�� jednego z rodzic�w kandydata

               Załącznik c - O�wiadczenie o niepełnosprawno�� obojga rodzic�w kandydata

               Załącznik d - O�wiadczenie o niepełnosprawno�ci kandydata

               Załącznik f - O�wiadczenie o posiadaniu akt zgonu lub o samotnym wychowywaniu

dziecka

               Załącznik g - O�wiadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą

              Załącznik h - O�wiadczenie o posiadaniu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego

orzekającego rozw�d lub separację

Dokumentacja:

Ustawa - Prawo o�wiatowe z dnia 17 marca 2021 (Dz.U.2021, poz.1082)

Ustawa z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. 2021, poz.1915)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo o�wiatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082);

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do

publicznych przedszkoli, szk�ł, plac�wek i centr�w (Dz. U.2022 poz. 2431 )

Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora O�wiaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie

ustalenia termin�w rekrutacji do klas pierwszych publicznych szk�ł ponadpodstawowych,

branżowych szk�ł II stopnia, szk�ł policealnych i szk�ł dla dorosłych na rok szkolny

2023/2024 

Podstawa prawna:

https://www.zst.net.pl/pliki/rekrutacja/rekrutacja2020/zalacznik_5_oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_kandydata.doc
https://www.zst.net.pl/pliki/rekrutacja/rekrutacja2020/zalacznik_6_oswiadczenie_o_niepelnosprawnosc_jednego_z_rodzicow_kandydata.doc
https://www.zst.net.pl/pliki/rekrutacja/rekrutacja2020/zalacznik_7_oswiadczenie_o_niepelnosprawnosc_obojga_rodzicow_kandydata.doc
https://www.zst.net.pl/pliki/rekrutacja/rekrutacja2020/zalacznik_8_oswiadczenie_o_niepelnosprawnosci_kandydata.doc
https://www.zst.net.pl/pliki/rekrutacja/rekrutacja2020/zalacznik_9_oswiadczenie_o_posiadaniu_akt_zgonu_lub_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.doc
https://www.zst.net.pl/pliki/rekrutacja/rekrutacja2020/zalacznik_10_oswiadczenie_o_objeciu_kandydata_piecza_zastepcza.doc
https://www.zst.net.pl/pliki/rekrutacja/rekrutacja2020/zalacznik_11_oswiadczenie_o_posiadaniu_prawomocnego_wyroku_sadu_rodzinnego_orzekajacego_rozwod_lub_separacje.doc

