Załącznik nr 3 Statutu XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. José Martí w Warszawie

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018
DO XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE
Na podstawie rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U.2016.1943),
rozporządzenia 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 technikum i branżowej szkoły I stopnia,
dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.2017.586), zarządzenia
nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do
publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych
na rok szkolny 2017/2018 oraz w związku z art. 149 i 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60), ustala się, co następuje:
§ 1. XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oferuje poniżej przedstawione oddziały:
oddział

przedmioty
rozszerzone

drugi język obcy

uwagi

1A.

j. angielski1
matematyka
fizyka

j. hiszpański
lub
j. niemiecki2

rekrutacja przeprowadzana do
międzyklasowych grup językowych
1A./1C.

1B.

matematyka
geografia
wiedza o społeczeństwie

j. hiszpański
lub
j. niemiecki2

rekrutacja przeprowadzana do
międzyklasowych grup językowych
1B./1D.

1C.

j. angielski1
biologia
chemia

j. hiszpański
lub
j. niemiecki2

rekrutacja przeprowadzana do
międzyklasowych grup językowych
1A./1C.

matematyka
biologia
chemia
j. hiszpański3
(poziom dwujęzyczny)
j. polski
geografia

j. hiszpański
lub
j. niemiecki2

rekrutacja przeprowadzana do
międzyklasowych grup językowych
1B./1D.

j. angielski1

literatura hiszpańska i kultura
Hiszpanii (geografia, historia,
sztuka) nauczane po hiszpańsku

1D.
1H.
dwujęzyczny

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do liceum na rok szkolny 2017/2018 wymagane są dokumenty:
1) Wniosek wydrukowany w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 m. st. Warszawy i potwierdzony podpisem kandydata i jego rodziców (prawnych opiekunów), złożony
w szkole pierwszego wyboru;
2) Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, złożone w szkole pierwszego wyboru;
3) Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
4) Dwie fotografie; każda podpisana imieniem i nazwiskiem;

1

Język angielski – we wszystkich klasach - od poziomu Intermediate lub wyższego
Do wyboru: język hiszpański od podstaw i kontynuacja, albo język niemiecki - kontynuacja
3
Język hiszpański w klasie dwujęzycznej - kontynuacja
2
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5) Kwestionariusz kandydata dostępny na stronie internetowej www.josemarti.pl lub w sekretariacie
XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí;
6) Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym
tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych;
7) Inne zaświadczenia konieczne do skorzystania z uprawnień przewidzianych przez regulamin.
§ 3. 1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny
2017/2018 m. st. Warszawy.
2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru
wnioski wydrukowane w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 m. st. Warszawy
wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń.
3. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i jego rodziców (prawnych
opiekunów).
4. W trakcie rekrutacji organizowanej w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny
2017/2018 m. st. Warszawy:
1) kandydat, składając wniosek, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału;
2) 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;
3) jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów
- zostaje on przydzielony do tego i TYLKO DO TEGO oddziału, który znajduje się najwyżej na liście
jego preferencji;
4) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na
listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do
tych oddziałów;
5) kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły, składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczonymi przez Dyrektora gimnazjum, do
którego uczęszczał.
5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. NIEZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW POWODUJE SKREŚLENIE KANDYDATA Z LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH.
6. Wraz z przyjęciem do szkoły kandydat zobowiązuje się do przestrzegania Statutu XXII Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí w Warszawie oraz innych dokumentów regulujących działalność szkoły.
§ 4. 1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.
2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na
listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
3. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym laureaci konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych zgodnie z art. 20d ustawy o systemie oświaty są przyjmowani do szkół
w pierwszej kolejności.
4. Kandydaci do oddziału 1H. dwujęzycznego z językiem hiszpańskim obowiązani są przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych w tym liceum, którego oddział dwujęzyczny umieścili
najwyżej na liście swoich preferencji.
5. Do dalszej rekrutacji do oddziału dwujęzycznego 1H. zostają zakwalifikowani kandydaci, którzy zdali sprawdzian kompetencji językowych przeprowadzony na warunkach ustalonych przez Radę
Pedagogiczną liceum. Aby go zdać, kandydat musi zgromadzić co najmniej 30% punktów możliwych
do zdobycia. Osiągnięta liczba punktów jest mnożona przez 0,29, co daje ostateczny wynik.
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6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, mają w następującej kolejności:
Lp.

1)

2)

Oddziały

Kryterium pierwszeństwa

Podstawa określenia pierwszeństwa

wszystkie

kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia;

opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej

wszystkie

a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

7. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor
szkoły.
8. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych
w §2 niniejszego Regulaminu powoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.
9. Kandydaci do klas pierwszych ogólnych w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia
otrzymują maksymalnie 200 punktów.
10. Kandydaci do oddziału 1H. dwujęzycznego z językiem hiszpańskim w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują maksymalnie 229 punktów.
11. Punkty przyznawane są za:
1) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wskazanych w §4 ust. 12 tego Regulaminu oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum; sposób przeliczania zgodny z §4-8 rozporządzenia
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 technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.2017.586) - maksymalnie
100 pkt;
2) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum; sposób przeliczania zgodny z §3
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/20182019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej
szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
(Dz.U.2017.586) – maksymalnie 100 pkt;
3) sprawdzian kompetencji językowych – maksymalnie 29 pkt.
12. W postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych klas oceny z następujących zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum są przeliczane na punkty zgodnie z zasadą określoną w §4 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.:
oddział

zajęcia edukacyjne

1A.

j. polski, matematyka, fizyka, chemia

1B.

j. polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie
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oddział

zajęcia edukacyjne

1C.

j. polski, matematyka, biologia, chemia

1D.

j. polski, matematyka, biologia, chemia

1H.
dwujęzyczny

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy – najwyższa ocena

13. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
14. Kandydaci zakwalifikowani do oddziałów ogólnych określają kolejność wyboru drugiego języka
obcego spośród dwóch proponowanych.
15. Po ustaleniu list przyjętych komisja rekrutacyjna przydziela kandydatów do grup językowych.
Rozpoczyna od tych, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, a następnie przydziela kolejno do grupy językowej uczniów z malejącą liczbą punktów. Grupa językowa
nie może liczyć mniej niż 12 i więcej niż 17 uczniów.
§ 5. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży jest zgodny z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.
§ 6. 1. Zgodnie z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty w terminie 7 dni od 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 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub
kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów,
którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora liceum odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor liceum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym
mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora liceum
służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 7. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami szkoła przyjmuje kandydatów w ramach postępowania uzupełniającego.
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