
 1 

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego 

im. M. Kopernika 

w Warszawie przy ul. Bema 76 

w roku szkolnym 2023/2024 

 

 

§1 

PODSTAWY PRAWNE 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2022 r. poz. 2230) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 2431), 

4. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 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 

2023/2024 

 

§2 

ZASADY OGÓLNE 

1. Podstawą przyjęcia kandydata do Liceum jest spełnienie jednego z dwóch warunków: 

a) Pozytywne zaliczenie pisemnego sprawdzianu kompetencji językowej do klasy 

dwujęzycznej i uzyskanie kwalifikującej do przyjęcia do Liceum liczby punktów 

określonych w "kryteriach przyznawania punktów". 

b) Posiadanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka 

angielskiego lub laureata konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim, określonych w załączniku do Zarządzenia 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

2. Wszystkie otwierane oddziały są dwujęzyczne z językiem angielskim i mają określony 

kierunek kształcenia (wiodące przedmioty). Proponujemy kandydatom następujące kierunki:  

 matematyczno-fizyczny (rozszerzony zakres nauczania: matematyka, fizyka), 

 matematyczno-fizyczno-architektoniczny (rozszerzony zakres nauczania: matematyka, 

fizyka), 

 biologiczno-chemiczno-matematyczny (rozszerzony zakres nauczania: biologia, chemia, 

matematyka), 

 biologiczno-chemiczny (rozszerzony zakres nauczania: biologia, chemia, zwiększona 

liczba godzin matematyki), 

 matematyczno-społeczny pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej (rozszerzony 

zakres nauczania: matematyka, geografia), 

 lingwistyczno-społeczny (rozszerzony zakres nauczania: język polski, j. niemiecki lub 

hiszpański – kontynuacja nauczania, geografia). 



 2 

 MYP (Middle Years Programme – program międzynarodowy IB) - klasa dla kandydatów 

rozpoczynających naukę w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej od 

września 2025 r.). 

Każdy kandydat do Liceum musi znać podstawy języka angielskiego pozwalające na czynne 

uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w tym języku, jako że: 

 autorski program nauczania języka angielskiego jest znacznie rozszerzony, 

 nauczyciele prowadzący zajęcia dwujęzycznie mają obowiązek realizowania programu 

swojego przedmiotu tak, aby przygotować uczniów do biegłego posługiwania się 

językiem angielskim w różnych dziedzinach nauki. 

W oddziałach: matematyczno-fizycznym, matematyczno-fizyczno-architektonicznym, 

biologiczno-chemicznym, matematyczno-społecznym i MYP nauka języków obcych odbywa się 

w grupach tworzonych na podstawie poziomu zaawansowania znajomości danego języka. Na 

początku roku szkolnego zostaną przeprowadzone sprawdziany z języków: niemieckiego, 

francuskiego, hiszpańskiego. Na ich podstawie powstaną grupy o różnych poziomach: od 

początkowego do zaawansowanego. W przypadku zbyt niskiej liczby (poniżej 10) kandydatów 

wybierających określony poziom z danego języka, grupy nie tworzy się. 

W oddziale lingwistyczno-społecznym oraz biologiczno-chemiczno-matematycznym tworzone są 

jedynie grupy języka niemieckiego i hiszpańskiego na podstawie elektronicznej rekrutacji. W 

oddziale lingwistyczno-społecznym ze względu na rozszerzony zakres nauczania języków obcych 

tworzy się jedynie grupy dla kontynuujących naukę wybranego języka (orientacyjnie od poziomu 

A2) 

§3 

TERMINARZ REKRUTACJI ZASADNICZEJ 

W okresie od 15 maja 2023 r. od godziny 09:00 do 29 maja 2023 r. do godziny 15:00 kandydaci 

składają w szkole następujące dokumenty: 

1. Wydrukowany i podpisany wniosek z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji, jeśli 

wybrany oddział XXXIII LO jest pierwszym na liście preferencji. 

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów (tzw. kryteria 

społeczne zgodnie z art. 150 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe). 

Wszystkich kandydatów obowiązuje pisemny sprawdzian kompetencji językowych do klas 

dwujęzycznych, który odbędzie się w terminie: 

2 czerwca 2023 r. (w dwóch turach 10:00 i 13:00 - przydział uczniów piszących w 

poszczególnych turach zostanie podany najpóźniej w dniu poprzedzającym 

sprawdzian na stronie internetowej szkoły) 

Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu: 14 czerwca 2023 r. do godz. 15:00. 

Kandydaci,  którzy z przyczyn losowych nie brali udziału w sprawdzianie w pierwszym terminie, 

przystępują do sprawdzianu: 

          23 czerwca 2023 r. godz. 13:00 – 15:00   

Ogłoszenie wyników sprawdzianu w drugim terminie: 6 lipca 2023 r. o godz. 10:00 
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Sprawdzian z języka angielskiego jest wzajemnie uznawany na mocy porozumienia dyrektorów 

szkół przez następujące warszawskie licea prowadzące oddziały dwujęzyczne z językiem 

angielskim: 

- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego, 

- IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, 

- XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, 

- XXX Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego, 

- XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika, 

- XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa, 

- XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego, 

- XLI LO im Joachima Lelewela, 

- XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta, 

- LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 

- CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana, 

- CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania 

Warszawskiego, 

- CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli 

Czartoryskiej, 

- Technikum Mechatroniczne nr 1.  

Od 23 czerwca 2023 r. od godz. 12:00 do 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00 kandydaci składają w 

szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora szkoły podstawowej, które kandydat ukończył. 

21 lipca 2023 r. o godz. 9:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej Liceum i listy kandydatów 

niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej Liceum, uwzględniając zasadę 

umieszczania kandydatów na listach w kolejności alfabetycznej, podając również najniższą liczbę 

punktów rekrutacyjnych uprawniających do przyjęcia do danego oddziału. 

Od 21 lipca 2023 r. od godz. 9:00 do 26 lipca 2023 r. do godz. 15:00 kandydaci umieszczeni na 

listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają: 

a) oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej; 

b) zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej XXXIII Liceum Ogólnokształcącego 

Dwujęzycznego im. M. Kopernika (druk zgłoszenia kandydata dostępny na naszej 

stronie internetowej oraz w siedzibie komisji rekrutacyjnej) z informacjami 

dotyczącymi drugiego języka obcego oraz innymi niezbędnymi w procesie 

organizacji pracy szkoły podpisany przez ucznia i rodzica; 

c) dwa zdjęcia podpisane na odwrocie. 

27 lipca 2023 r. o godz. 14:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych 

do Liceum oraz listę kandydatów nieprzyjętych do Liceum. 

§3a 

TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające zgodnie z poniższym harmonogramem:  
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W okresie od 31 lipca 2023 r. od godz. 10:00 do 2 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00 kandydaci 

składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: 

1. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie na wolne miejsca w rekrutacji 

uzupełniającej pobrany ze strony internetowej:  

https://kopernik.edu.pl/dokumenty-do-pobrania-rekrutacja/ 

 

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów (tzw. 

kryteria społeczne zgodnie z art. 150 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe). 

Wszystkich kandydatów, którzy nie pisali sprawdzianu we wcześniejszych terminach, obowiązuje 

pisemny sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych, który odbędzie się 

w terminie: 

3 sierpnia 2023 r. godz. 10:00 – 12:00 
 

Do sprawdzianu w dniu 3 sierpnia 2023 r. mogą przystąpić tylko kandydaci, którzy nie 

przystąpili do niego w poprzednich terminach.  

Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu: 7 sierpnia 2023 r. o godz. 15:00. 

Sprawdzian z języka angielskiego jest wzajemnie uznawany na mocy porozumienia dyrektorów 

szkół przez następujące warszawskie licea prowadzące oddziały dwujęzyczne z językiem 

angielskim na podstawie wystawionego przez szkołę zaświadczenia: 

- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego, 

- IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, 

- XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, 

- XXX Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego, 

- XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika, 

- XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa, 

- XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego, 

- XLI LO im Joachima Lelewela, 

- XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta, 

- LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 

- CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana, 

- CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania 

Warszawskiego, 

- CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli 

Czartoryskiej, 

- Technikum Mechatroniczne nr 1.  

 

9 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej Liceum i listy kandydatów 

niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej Liceum, uwzględniając zasadę 

umieszczania kandydatów na listach w kolejności alfabetycznej, podając również najniższą liczbę 

punktów rekrutacyjnych uprawniających do przyjęcia do danego oddziału. 

Od 9 sierpnia 2023 r. od godz. 9:00 do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00 kandydaci 

umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają:  

https://kopernik.edu.pl/dokumenty-do-pobrania-rekrutacja/
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a) oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej; 

b) zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej XXXIII Liceum Ogólnokształcącego 

Dwujęzycznego im. M. Kopernika (druk zgłoszenia kandydata dostępny na naszej 

stronie internetowej oraz w sekretariacie naszego Liceum) z informacjami 

dotyczącymi drugiego języka obcego oraz innymi niezbędnymi w procesie 

organizacji pracy szkoły podpisany przez ucznia i rodzica; 

c) dwa zdjęcia podpisane na odwrocie. 

11 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów 

przyjętych do Liceum oraz listę kandydatów nieprzyjętych do Liceum. 

§3b 

Wglądy do prac kandydatów odbywają się w następujących terminach po telefonicznym 

umówieniu się na określoną godzinę w dniach:  

- 15 i 16 czerwca w godzinach od 9:00 do 15:00 dla prac pisanych 2 czerwca 2023; 

- 6 lipca w godzinach od 10:00 do 14:00 dla prac pisanych 23 czerwca 2023; 

- 3 sierpnia w godzinach od 14:00 do 16:00 dla prac pisanych 3 sierpnia 2023.  

 

§4 

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW KANDYDATOM UBIEGAJĄCYM SIĘ 

O PRZYJĘCIE DO KLAS PIERWSZYCH 

Maksymalna suma punktów do uzyskania wynosi 225,65. 

Na powyższą sumę składa się: 

I. 100 pkt. - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim 

roku nauki w szkole podstawowej. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali 

procentowej dla zadań z zakresu:  

 języka polskiego, 

 matematyki, 

należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,35 (np. 

uczeń uzyskał z matematyki wynik 70%, czyli 70 x 0,35 = 24,5 punktów w rekrutacji). 

 języka obcego nowożytnego, 

należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,3 (np. 

uczeń uzyskał z języka angielskiego wynik 80%, czyli 80 x 0,3 = 24 punktów w rekrutacji). 

 

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

szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (przy czym 

w przypadku kilku ocen z języków obcych nowożytnych widniejących na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, uwzględnia się ocenę (naj)wyższą) oraz poniżej wskazanego 

przedmiotu do poszczególnych oddziałów:   

 do oddziału mat-fiz: fizyka 

 do oddziału mat-fiz-arch: fizyka 
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 do oddziału biologiczno-chemicznego i biologiczno-chemiczno-matematycznego: wyższa 

ocena spośród: biologia/chemia 

 do oddziału mat-społ: geografia 

 do oddziału ling-społ: geografia 

 do oddziału MYP: najwyższa ocena spośród następujących przedmiotów: 

geografia/historia/biologia/chemia/fizyka 

oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.  

1. Sposób przeliczania na punkty ocen z 4 wskazanych przedmiotów: 

Ocena Liczba punktów 

celujący (6) 18 

bardzo dobry (5) 17 

dobry (4) 14 

dostateczny (3) 8 

dopuszczający (2) 2 

 

 

 

2. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej:  

a) laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu o 

zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim organizowanym przez kuratorów 

oświaty, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust 2 pkt 8 ustawy o 

systemie oświaty, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku ze sprawdzianu z języka angielskiego (10,26 punktów 

rekrutacyjnych do oddziału dwujęzycznego i 15,39 punktów rekrutacyjnych do 

oddziału międzynarodowego)  

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

7 punktów 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

5 punktów 

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim przeprowadzanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie 

oświaty(dotyczy konkursów dla szkół artystycznych):: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów 

 tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów 

 tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów 

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 
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 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 

10 punktów 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarne-

go – przyznaje się 7 punktów 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinar-

nego – przyznaje się 5 punktów 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

5 punktów 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

3 punkty 

e) uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim przeprowadzanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty 

(dotyczy konkursów dla szkół artystycznych): 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 

7 punktów 

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punkty  

 tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów 

f) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, 

artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkół, na szczeblu:  

 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

 krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

 powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

3. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów, wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 2., na tym 

samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego 

ucznia, z tym, ze maksymalnie za wszystkie osiągnięcia przyznaje się 18 punktów.  

4. Za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, w tym środowiska szkolnego, 

zwłaszcza w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty. 

5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 

punktów. 

 

III. 25,65  - liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian z języka angielskiego (95 pkt 

testowych; wyniki zostaną przemnożone przez 0,27):  

 wynik niższy niż 10,26 punktów rekrutacyjnych (38 punktów) nie kwalifikuje do dalszego 

postępowania rekrutacyjnego kandydatów do oddziałów dwujęzycznych 

 wynik niższy niż 15,39 punktów rekrutacyjnych (57 punktów) nie kwalifikuje do dalszego 

postępowania rekrutacyjnego kandydatów do oddziałów międzynarodowych. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekruta-

cyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego przyjmuje się̨ kandydatów z problemami 

zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 

zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym pub-

licznej poradni specjalistycznej. 
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W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyj-

nego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Liceum dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim eta-

pie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

W przypadku równorzędnych wyników wnikających z powyższych kryteriów, bierze się pod 

uwagę wynik sprawdzianu kompetencji językowych.  

§5 

W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz 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 zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 

dnia 25 listopada 2022 r. (Dz.U. poz.2431).  

§6 

KOMISJA REKRUTACYJNA 

1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły 

wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły. 

2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: 

1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;  

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do 

danej szkoły. 

3. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany 

osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnios-

kami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny 

posiedzeń komisji. 

6. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi 

dniami i godzinami posiedzeń komisji. 

8. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co 

najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.  

9. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane 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 szkoły. 
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10. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji 

rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na po-

siedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół pod-

pisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej. 

11. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności: 

1) listę kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych; 

2) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły; 

3) informację o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów, 

o których mowa w pkt 1 oraz informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym 

kandydatom za poszczególne kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

4) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadze-

niu postępowania rekrutacyjnego; 

5) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

6) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

§7 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE 

W terminie 3 dni: od dnia 27 lipca do 1 sierpnia 2023 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Liceum. 

Uzasadnienie sporządza się̨ w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem 

o uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą̨ liczbę̨ 

punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę̨ punktów, którą̨ kandydat uzyskał w postępo-

waniu rekrutacyjnym. 

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od 

dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 
Porozumienie w sprawie współdziałania szkół ponadpodstawowych z oddziałami dwujęzycznymi z językiem angielskim w procesie rekrutacji 
2023/2024 w m. st. Warszawie stanowi załącznik do niniejszych zasad rekrutacji.  

 

 

 

Warszawa, 21 lutego 2023 r. 

 

Justyna Rosiek 

Dyrektor Szkoły 

 

 
 

 


