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REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
DO XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 

IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE 
 

 
 
Na podstawie: 
― rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2021.1082), 
― rozporządzenia 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.2019.1737), 

― rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych roz-
wiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.), 

ustala się, co następuje: 

§ 1. XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí w postępowaniu 
rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 oferuje poniżej przedstawione oddziały: 

oddział 
przedmioty  
rozszerzone 

drugi język obcy uwagi 

1A. 
j. angielski1 
matematyka 
fizyka 

j. hiszpański 
j. hiszpański - początkujący i kon-
tynuujący 

1B. 
j. hiszpański 
matematyka 
geografia 

j. angielski1 
j. hiszpański – początkujący i kon-
tynuujący 

1C. 
j. angielski1 
biologia 
chemia 

j. hiszpański 
j. hiszpański - początkujący i kon-
tynuujący 

1D. 
matematyka 
biologia 
chemia 

j. hiszpański 
j. hiszpański - początkujący i kon-
tynuujący 

1E. 
j. polski 
historia 
wiedza o społeczeństwie 

j. hiszpański 
j. hiszpański - początkujący i kon-
tynuujący 

1F. 
j. angielski1 
matematyka 
geografia 

j. hiszpański 
j. hiszpański - początkujący i kon-
tynuujący 

1H. 
dwujęzyczny 

j. hiszpański2 
(poziom dwujęzyczny) 
j. polski 
geografia 

j. angielski1 
literatura hiszpańska i kultura 
Hiszpanii (geografia, historia, 
sztuka) nauczane po hiszpańsku 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
José Martí w Warszawie; 

2) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym do liceum na rok szkolny 2022/2023 wymagane są dokumenty: 

                                                 
1  Język angielski – we wszystkich klasach - od poziomu Intermediate lub wyższego 
2  Język hiszpański w klasie dwujęzycznej – kontynuacja 
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1) Wniosek wygenerowany w systemie elektronicznego naboru m. st. Warszawy na rok szkolny 
2022/2023 i podpisany lub potwierdzony podpisem elektronicznym przez co najmniej jednego 
rodzica, złożony osobiście w szkole pierwszego wyboru, skan przesłany mailem na adres podany 
na stronie internetowej www.josemarti.pl lub złożony bezpośrednio w systemie elektronicznego 
naboru; 

2) Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o szczegółowych wyni-
kach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły pod-
stawowej, którą kandydat ukończył, złożone w szkole pierwszego wyboru; 

3) Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

4) Dwie fotografie; każda podpisana imieniem i nazwiskiem; 

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. 

§ 4. 1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 
2022/2023 m. st. Warszawy. 

2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru 
wnioski wydrukowane w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 m. st. Warszawy 
wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń. 

3. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i jego rodziców. 

4. W trakcie rekrutacji organizowanej w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 
2022/2023 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 wy-
starczającej 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 świa-
dectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty, poświadczonymi przez dyrektora szkoły podstawowej, do której uczęszczał. 

5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do szkoły składa oryginały świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 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 dokumen-
tów regulujących działalność szkoły. 

§ 5. 1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent ósmej klasy szkoły 
podstawowej. 

2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na 
listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

http://www.josemarti.pl/
http://www.josemarti.pl/
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3. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmio-
towego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym laureaci konkursu z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych są przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności. 

4. Kandydaci do oddziału 1H. dwujęzycznego z językiem hiszpańskim obowiązani są przystą-
pić 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, któ-
rzy zdali sprawdzian kompetencji językowych przeprowadzony na warunkach ustalonych przez Radę 
Pedagogiczną szkoły. 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. 

6. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor 
szkoły. 

7. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych 
w §3 niniejszego regulaminu powoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego. 

8. Kandydaci do klas pierwszych ogólnodostępnych w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje 
osiągnięcia otrzymują maksymalnie 200 punktów. 

9. Kandydaci do oddziału 1H. dwujęzycznego z językiem hiszpańskim w postępowaniu rekruta-
cyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują maksymalnie 229 punktów. 

10. Punkty przyznawane są za: 

1) oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w §5 ust. 11 tego regulaminu oraz za inne osią-
gnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej; sposób przeliczania 
zgodny z §4-8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicz-
nych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2019.1737) - maksymalnie 100 pkt; 

2) wyniki egzaminu ósmoklasisty; sposób przeliczania zgodny z §3 rozporządzenia 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.2019.1737) – maksymalnie 100 pkt; 

3) sprawdzian kompetencji językowych – maksymalnie 29 pkt. 

11. W postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych klas oceny z następujących zajęć eduka-
cyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej są przeliczane na punkty zgod-
nie z zasadą określoną w §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do pu-
blicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2019.1737): 

oddział zajęcia edukacyjne 

1A. 
j. polski, matematyka, fizyka, najwyższa ocena spośród - biologia, chemia, geo-
grafia 

1B. 
j. polski, matematyka, geografia, najwyższa ocena spośród - biologia, chemia, 
fizyka 

1C. j. polski, matematyka, biologia, chemia 

1D. j. polski, matematyka, biologia, chemia 

1E. j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie 

1F. 
j. polski, matematyka, geografia, najwyższa ocena spośród - biologia, chemia, 
fizyka 

1H. 
dwujęzyczny 

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

12. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa dyrektor szkoły w porozumie-
niu z organem prowadzącym szkołę. 
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§ 6. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierw-
szych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 
zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra wła-
ściwego do spraw oświaty i wychowania (Kuratorium Oświaty w Warszawie) dnia 28 stycznia 2022 r. 

§ 7. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matema-
tyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako 
brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły; 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawo-
dach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo orga-
nizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie 
szkoły, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szcze-
gólności w formie wolontariatu; 

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego z językiem 
hiszpańskim – wyniki sprawdzianu kompetencji językowych. 

§ 8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekru-
tacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami 
zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej. 

§ 9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyj-
nego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim 
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

4) wielodzietność rodziny kandydata; 

5) niepełnosprawność kandydata; 

6) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

7) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

8) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

9) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

10) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

§ 10. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 wyniki postę-
powania rekrutacyjnego w formie list kandydatów podaje się do publicznej wiadomości także na stro-
nie internetowej szkoły. 

2. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kan-
dydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekruta-
cyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub 
kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny od-
mowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, 
którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od roz-
strzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
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5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 
3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu admini-
stracyjnego. 

 

Przyjęty uchwałą nr 04/2022 Rady Pedagogicznej XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. José Martí w Warszawie z dnia 23 lutego 2022 roku. 
 

 
Dyrektor liceum 

 

Zbigniew Ślęzakowski 


