XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
Plac Stanisława Małachowskiego 1
00-063 Warszawa
tel. (22) 827 69 08 www.rej.edu.pl liceum@rej.edu.pl
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48/2022
Dyrektora z dnia 25 lutego 2022 roku
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu postępowania rekrutacyjnego

Regulamin postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2022/2023
w XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie

I PODSTAWA PRAWNA
1.
2.

3.

4.

Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);
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. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm);
Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów
rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół
policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023.

II SŁOWNIK
Ilekroć w regulaminie występuje określenie:
System – należy przez to rozumieć system informatyczny, wspomagający rekrutację uczniów do szkół
ponadpodstawowych w Warszawie,
Szkoła – należy przez to rozumieć XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie,
Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji do Szkoły oraz procedury przeprowadzania naboru na
rok szkolny 2022/2023,
egzamin ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej,
Komisja – należy przez to rozumieć Komisję Rekrutacyjną,
Prawo Oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
Rozporządzenie – należy przez to rozumieć 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.
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III KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
1.

Klasa IA matematyczno-fizyczna




2.

Klasa IB klasyczna




3.

języki obce: angielski, niemiecki/hiszpański;
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka;
przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach przyrodniczych.

Klasa IE matematyczno-geograficzna




6.

języki obce: angielski, niemiecki/francuski;
przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski;
przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach prawniczych i społecznych.

Klasa ID biologiczno-chemiczna




5.

języki obce: angielski, niemiecki/francuski;
przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język łaciński;
przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach humanistycznych.

Klasa IC historyczno-społeczna




4.

języki obce: angielski, niemiecki/hiszpański;
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski;
przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach politechnicznych i ścisłych.

języki obce: angielski, niemiecki;
przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski;
przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach ekonomicznych.

Klasa IF geograficzno-społeczna




języki obce: angielski, niemiecki/hiszpański;
przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie;
przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach ekonomicznych i społecznych.

Uwagi:
Pierwszym językiem obcym we wszystkich oddziałach będzie język angielski (na początku roku szkolnego
nastąpi podział danego oddziału na dwie grupy ze względu na stopień zaawansowania).
Drugi język obcy będzie organizowany w danym oddziale w podziale na dwie grupy:
 w klasie 1A jedna grupa z językiem niemieckim od podstaw i jedna grupa z językiem hiszpańskim
od podstaw;
 w klasie 1B jedna grupa z językiem niemieckim od podstaw i jedna grupa z językiem francuskim
od podstaw;
 w klasie 1C jedna grupa z językiem niemieckim od podstaw i jedna grupa z językiem francuskim
od podstaw;
 w klasie 1D jedna grupa z językiem niemieckim od podstaw i jedna grupa z językiem hiszpańskim
od podstaw;
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w klasie 1E jedna grupa z językiem niemieckim od podstaw i jedna grupa z językiem niemieckim
kontynuacja;
w klasie 1F jedna grupa z językiem niemieckim od podstaw i jedna grupa z językiem hiszpańskim
od podstaw.

IV UWAGI OGÓLNE
1.

Rekrutację do Szkoły prowadzi m. st. Warszawa za pomocą elektronicznego systemu z wykorzystaniem
Internetu.

2.

Uczniowie szkół prowadzonych przez m. st. Warszawę logują się do systemu, wprowadzając login i hasło
uzyskane w macierzystych szkołach.

3.

Uczniowie pozostałych szkół zakładają konta w systemie samodzielnie.

4.

Kandydaci do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wydrukowane z systemu
wnioski, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów oraz niezbędne dokumenty określone
w Ustawie.

5.

W związku z elektronicznym wspomaganiem rekrutacji:
- kandydat, składając dokumenty, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
- kandydat zostaje zakwalifikowany tylko do jednego ze wskazanych oddziałów lub nie zostaje
zakwalifikowany, jeśli nie uzyskał wystarczającej liczby punktów,
- jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania go do kilku oddziałów, zostaje
zakwalifikowany tylko do tego z nich, któremu przyznał najwyższą pozycję wśród swoich preferencji.

6.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły, posługuje się oryginałami lub kopiami świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczonymi
przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał.

7.

Dane o osiągnięciach odnotowanych na świadectwie oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty wprowadzają
do systemu macierzyste szkoły lub sami kandydaci.

8.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi w Systemie a przedstawionymi dokumentami
członkowie Komisji nie potwierdzają zgłoszenia kandydata do czasu poprawienia danych.

9.

Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły składa oryginały świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie określonym
w szczegółowym kalendarzu rekrutacji, co jest warunkiem przyjęcia do Szkoły.

10. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Komisję i wyznacza jej przewodniczącego.
11. Komisja:
a.
b.
c.
d.
e.

przeprowadza postępowanie rekrutacyjne,
ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły,
ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły,
podaje informację o wolnych miejscach w Szkole,
sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego.

12. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi
jej działalność.
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V SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do szkoły o:
1.
2.

kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat
ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat
ukończył) zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 16 maja 2022 r. do 13 lipca 2022 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i innych złożonych dokumentów,
20 lipca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjęcia,
od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r. do 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych
do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku),
28 lipca 2022 r. do godz. 14.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
VI KRYTERIA I WARUNKI REKRUTACJI
1.

O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.

2.

Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w postępowaniu
rekrutacyjnym.

3.

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4.

Kandydaci – laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do Szkoły
niezależnie od osiągniętych wyników wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
i egzaminie ósmoklasisty.

5.

Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują określoną liczbę punktów za swoje osiągnięcia.

6.

Punkty przyznawane są za:
a)
b)

egzamin ósmoklasisty,
oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z:
- języka polskiego,
- matematyki,
- dwa wybrane przedmioty (VI.8. Regulaminu),
c) świadectwo ukończenia ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
d) osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
7.

Zasady obliczania liczby punktów za egzamin ósmoklasisty:
wyniki procentowe odnotowane na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty z języka
polskiego i matematyki mnoży się przez współczynnik 0,35, z języka obcego nowożytnego mnoży się przez
współczynnik 0,3 i sumuje się te iloczyny.
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8.

Przez określenie „dwa wybrane przedmioty” rozumie się w klasie:
IA – fizykę, język angielski,
IB – historię, język angielski,
IC – historię, wiedzę o społeczeństwie,
ID – biologię, chemię,
IE – geografię, język angielski,
IF – geografię, wiedzę o społeczeństwie.

9.

Sposób przeliczania na punkty ocen z każdego przedmiotu wymienionego w VII.6.b):
stopień celujący
stopień bardzo dobry
stopień dobry
stopień dostateczny
stopień dopuszczający

18 punktów,
17 punktów,
14 punktów,
8 punktów,
2 punkty.

10. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat otrzymuje 7 punktów.
11. Zasady przeliczania na punkty osiągnięć kandydata wymienionych 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 konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy:
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
c. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.
d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
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e.

f.

g.

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty.
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w lit. a. – d., artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
na szczeblu:
- międzynarodowym – 4 punkty,
- krajowym – 3 punkty,
- wojewódzkim – 2 punkty,
- powiatowym – 1 punkt.
w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych 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,
za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu – 3 punkty.

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw
ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 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:
a.
b.
-

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;
wybranego 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.

13. O kolejności na listach kandydatów do Szkoły decydują sumy punktów uzyskanych w wyniku postępowania
rekrutacyjnego.
14. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, wyższą lokatę na listach
kandydatów mają w pierwszej kolejności kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
15. Gdy wyżej wymieniona preferencja nie daje możliwości ustalenia kolejności kandydatów z taką samą liczbą
punktów, decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja, biorąc pod uwagę kryteria określone w Prawie
Oświatowym.
16. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje zaprzestanie
wobec kandydata czynności rekrutacyjnych lub nieuwzględnienie jego uprawnień.
17. O umieszczeniu kandydata na listach zakwalifikowanych do przyjęcia decyduje uzyskana przez niego lokata
na listach kandydatów do Szkoły.
18. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w szczegółowym
kalendarzu jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w Szkole i podstawą do umieszczenia kandydata na liście
przyjętych.
19. Liczbę przyjętych kandydatów do Szkoły określa organ prowadzący.
20. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły.
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VII SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO
Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się
postępowanie uzupełniające. Do wniosku o przyjęcie dołączyć należy dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym oryginały lub kopie
(poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył)
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
od 1 sierpnia do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
do 11 sierpnia 2022 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych
dokumentów,
12 sierpnia 2022 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w postępowaniu uzupełniającym,
od 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
19 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
VIII UWAGI KOŃCOWE
1.
2.

Od decyzji Komisji przysługuje procedura odwoławcza zgodnie z Art. 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe.
We wszystkich przypadkach nieobjętych Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
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