
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 1/2019 

Dyrektora LXVII LO z dnia 27 lutego 2019

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych 
w LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

w roku szkolnym 2019/2020
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r., poz. 2198, 
2203 i 2361 )

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z 
późniejszymi zm. )

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz.U. 2017r. poz. 60 z późniejszymi zm.)

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 techniku, i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r. poz. 586) 

5. Zarządzeniu nr 10 MKO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do   
publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i 
szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000586
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000586
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000586
http://kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/11282,Harmonogram-rekrutacji-do-liceow-technikow-szkol-branzowych-I-stopnia-szkol-dla-.html
http://kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/11282,Harmonogram-rekrutacji-do-liceow-technikow-szkol-branzowych-I-stopnia-szkol-dla-.html
http://kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/11282,Harmonogram-rekrutacji-do-liceow-technikow-szkol-branzowych-I-stopnia-szkol-dla-.html


I/SP. OFERTA EDUKACYJNA 
(dotyczy absolwentów szkół podstawowych) 
1. W roku szkolnym 2019/20 zostaną otwarte cztery klasy pierwsze. Przedmioty rozszerzone 
są przypisane do poszczególnych klas jako obowiązkowe i nie ma możliwości indywidualne 
rezygnacji, zamiany bądź wyboru przedmiotu rozszerzonego

a. Klasa IA/4 „medyczno-przyrodnicza”, przedmioty rozszerzone 
matematyka, biologia i chemia

b. Klasa IB/4 „politechniczna”, przedmioty rozszerzone matematyka i 
fizyka

c. Klasa IC/4 „ekonomiczna”, przedmioty rozszerzone matematyka, 
geografia i historia

d. Klasa ID/4 „humanistyczno-prawna”, przedmioty rozszerzone język 
polski, historia i wiedza o społeczeństwie

2. Oferta językowa. I językiem obcym jest język angielski,  wymagany poziom co najmniej 
B1.  Nauka będzie prowadzona w grupach międzyklasowych o wyrównanym poziomie – 
wyłącznie poziom zaawansowany (konieczna wcześniejsza nauka). II językiem obcym jest 
język niemiecki lub hiszpański. W przypadku II języka obcego nauka będzie prowadzona 
również w grupach międzyklasowych o wyrównanym poziomie – możliwa jest 
kontynuacja wcześniejszej nauki lub rozpoczęcie nauki od podstaw. Zajęcia z języka 
niemieckiego będą prowadzone w 6 grupach, a z języka hiszpańskiego  w 2 grupach. 

3. Ze wszystkich oddziałów łącznie utworzymy 8 grup rekrutacyjnych.

GRUPA LICZEBNOŚC

GRUPY

PRZEDMIOTY 
ROZSZERZONE

I JĘZYK

OBCY

II JĘZYK

OBCY

IA/4/An 24 MATEMATYKA

BIOLOGIA

CHEMIA

ANGIELSKI NIEMIECKI

IA/4/Ah 7 ANGIELSKI HISZPAŃSKI

IB/4/An 23 MATEMATYKA

FIZYKA

ANGIELSKI NIEMIECKI

IB/4/Ah 8 ANGIELSKI HISZPAŃSKI

IC/4/An 24 MATEMATYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

ANGIELSKI NIEMIECKI

IC.4/Ah 7 ANGIELSKI HISZPAŃSKI

ID/4/An 23 POLSKI

HISTORIA

WoS

ANGIELSKI NIEMIECKI

ID/4/Ah 8 ANGIELSKI HISZPAŃSKI

I/G. OFERTA EDUKACYJNA 
(dotyczy absolwentów gimnazjów)



1. W roku szkolnym 2019/20 zostaną otwarte cztery klasy pierwsze:

a. Klasa IA „medyczno-przyrodnicza”, przedmioty wiodące matematyka 
oraz do wyboru biologia i chemia

b. Klasa IB „politechniczna”, przedmioty wiodące matematyka oraz fizyka

c. Klasa IC „ekonomiczna”, przedmioty wiodące matematyka oraz do 
wyboru geografia i historia

d. Klasa ID „humanistyczno-prawna”, przedmioty wiodące język polski 
oraz do wyboru historia i geografia

4. Oferta językowa. I językiem obcym jest język angielski lub alternatywnie język 
niemiecki. W przypadku I języka obcego nauka będzie prowadzona w grupach 
międzyklasowych o wyrównanym poziomie – wyłącznie poziom zaawansowany 
(konieczna wcześniejsza nauka), wymiar rozszerzony (6 godzin tygodniowo). II językiem 
obcym jest język niemiecki, hiszpański lub angielski. W przypadku II języka obcego nauka 
będzie prowadzona również w grupach międzyklasowych o wyrównanym poziomie – 
możliwa jest kontynuacja wcześniejszej nauki lub rozpoczęcie nauki od podstaw (dotyczy 
języka niemieckiego i hiszpańskiego). W przypadku II języka obcego istnieje możliwość 
realizowania nauki w zakresie podstawowym (klasa I – 4 godziny, klasa II – 2 godziny, 
klasa III – brak) lub zakresie rozszerzonym (klasa I – 4 godziny, klasa II – 4 godziny, klasa 
III – 4-6 godzin)

Ze wszystkich oddziałów łącznie utworzymy 8 grup językowych liczących po około 15 
uczniów.

a. 4 grupy An (łącznie 61 uczniów) z układem języków:
 I język obcy = język angielski (wymagany poziom  B1)
 II język obcy = język niemiecki (kontynuacja lub od podstaw)

b. 2 grupy  Ah (łącznie 31 uczniów) z układem języków:
 I język obcy = język angielski (wymagany poziom  B1)
 II język obcy = język hiszpański (kontynuacja lub od podstaw)

c. 2 grupy Na (łącznie 32 uczniów) z układem języków:
 I język obcy = język niemiecki (wymagany poziom  A2/B1)
 II język obcy = język angielski (wymagany poziom  B1)

5. Poza wyborem układu języków obcych (patrz wyżej) na etapie rekrutacji kandydaci 
dokonują wyboru dwóch przedmiotów rozszerzonych (tak zwanych przedmiotów 
wiodących) – późniejsze zmiany przedmiotów wiodących nie będą możliwe. Jednym 
z przedmiotów wiodących musi być matematyka lub język polski (nie jest możliwe 
rozszerzanie obydwu tych przedmiotów). Drugim przedmiotem wiodącym musi być 
biologia, chemia, fizyka geografia lub historia. 

6. Wybór przedmiotów wiodących oraz wariantu języków obcych odbywa się na etapie 
rekrutacji poprzez wybór grup rekrutacyjnych  – późniejsze zmiany nie będą możliwe.

Już po przyjęciu do szkoły na początku września każdy uczeń dokonuje wyboru czwartego 
przedmiotu rozszerzonego.



II. WNIOSKI 
(dotyczy absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów)
Wnioski wypełnia się w systemie elektronicznym dostępnym pod adresem 
https://warszawa.edu.com.pl/. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować i podpisać 
(rodzice/opiekunowie prawni oraz kandydat) i przynieść do szkoły. Jeżeli wniosek jest 
wnioskiem do kilku szkół jednocześnie to należy dostarczyć go wyłącznie do szkoły, której 
klasa znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.
Do wniosku należy załączyć wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ex- 
aequo (społecznych), zgodnie z informacją na wniosku.

III. LAUREACI OLIMPIAD I KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 
(dotyczy absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów)
na podstawie Art 20d ust. 1 i 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Art 
149 ust. 4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe
Laureat - osoba, która uzyskała tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 
ust. 2 pkt 8 Ustawy o Systemie Oświaty
Wszystkich laureatów prosimy o dostarczenie kopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata 
wraz z wnioskiem o przyjęcie.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000060
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000060
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425
https://warszawa.edu.com.pl/


IV/SP. PUNKTY REKRUTACYJNE 
(dotyczy absolwentów szkół podstawowych)
na podstawie 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 … dla   
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
Punkty są przyznawane za:

 wyniki egzaminu ósmoklasisty MAX 100 pkt (paragraf 4 Rozporządzenia)
o wyniki przedstawione w procentach z języka polskiego oraz matematyki 

mnoży się przez 0,35 
o wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się 

przez 0,3
 oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - MAX 72 pkt

o język polski - maksymalnie 18 punktów
o matematyka - maksymalnie 18 punktów
o język angielski - maksymalnie 18 punktów
o biologia/chemia/fizyka/geografia/historia/wos - maksymalnie 18 punktów

do klasy IA: biologia lub chemia (wyższa ocena)
do klasy IB: fizyka
do klasy IC: geografia lub historia (wyższa ocena)
do klasy ID: historia lub WoS (wyższa ocena)

 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów (paragraf 5 
Rozporządzenia)

 osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych - MAX 18 pkt 
(paragraf 6 Rozporządzenia)

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego 
-3 pkt (paragraf 7 Rozporządzenia)

 zobacz też Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – załącznik do pisma 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty znak: KOG.5563.3.2018.DP

http://kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/11079,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2017-r.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000586
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000586
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000586


IV/G. PUNKTY REKRUTACYJNE 
(dotyczy absolwentów gimnazjów) 
na podstawie 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 … dla   
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
Punkty są przyznawane za:

 wyniki egzaminu gimnazjalnego MAX 100 pkt (paragraf 4 Rozporządzenia)
o zakres z historii i wos-u - maksymalnie 20 punktów
o zakres z języka polskiego - maksymalnie 20 punktów
o zakres z przedmiotów przyrodniczych - maksymalnie 20 punktów
o zakres z matematyki - maksymalnie 20 punktów
o część z języka obcego na poziomie podstawowym - maksymalnie 20 punktów

 wynik procentowy każdego z powyższych zakresów jest mnożony 
przez 0,2

 oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum - MAX 72 pkt
o język polski - maksymalnie 18 punktów
o matematyka - maksymalnie 18 punktów
o język obcy nowożytny - maksymalnie 18 punktów
o biologia/chemia/fizyka/geografia/historia - maksymalnie 18 punktów

 oceny z powyższych przedmiotów są przeliczane wg skali: 
 celujący - 18 punktów, 
 bardzo dobry - 17 punktów, 
 dobry - 14 punktów, 
 dostateczny - 8 punktów, 
 dopuszczający - 2 punkty

 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów (paragraf 5 
Rozporządzenia)

 osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych - MAX 18 pkt 
(paragraf 6 Rozporządzenia)

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego 
-3 pkt (paragraf 7 Rozporządzenia)

 zobacz też Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – załącznik do pisma 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty znak: KOG.5563.3.2018.DP

http://kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/11079,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2017-r.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000586
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000586
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000586


V. KRYTERIA EX-EQUO:
(dotyczy absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów)

1
Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku 
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

2

Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o 
systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, 
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne 
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3 Numer preferencji

VI. Harmonogram rekrutacji
(dotyczy absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów)
na podstawie  Zarządzenie Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.  
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów ... na rok szkolny 2019/2020
składanie wniosków o przyjęcie: 13-20 maja 2019 w godz. 8:00-15:00

 możliwość zmiany wyboru szkoły: 17-19 czerwca 2019
 uzupełnienie wniosku o kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia 

o wynikach egzaminu gimnazjalnego: 21-28 czerwca 2019, do godz. 16:00 (prosimy 
o zgłaszanie się w godzinach 8.15-15.45)

 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 16 lipca 2019, godz. 
12:00

 potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego, 3 fotografii,  złożenie ankiety ucznia: 16-24 lipca 
2019 (prosimy o zgłaszanie się w godzinach 8.15-15.45)

 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 25 lipca 2019, godz. 12:00

VII. Harmonogram - rekrutacja uzupełniająca
(dotyczy absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów)
(rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona wyłącznie w przypadku gdy 25 lipca 2019 będą 
wolne miejsca)

 składanie wniosków o przyjęcie: 26-30 lipca 2019
 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 19 sierpnia 2019, godz. 

12:00
 potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia, 

złożenie ankiety ucznia: 19-27 sierpnia 2019; do godz. 16:00
 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 28 sierpnia 2019, godz. 12:00


