WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI
UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO CZTEROLETNIEGO
CXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WALDEMARA
MILEWICZA
ORAZ PIĘCIOLETNIEGO TECHNIKUM NR 3 IM. LUDWIKA
KRZYWICKIEGO W ROKU
SZKOLNYM 2022/2023
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.
zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019, poz. 1737).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID19 (Dz. U. z 2020r. poz 493 z późn. Zm.)
4. Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 27 z dnia 18 maja 2018 roku
zmienionego zarządzeniem Nr 31 z dnia 22 maja 2019 roku.
ZASADY REKRUTACJI
1. O przyjęcie do klasy pierwszej CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara
Milewicza i Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego mogą ubiegać się absolwenci
szkoły podstawowej.
2. Celem dokonania naboru dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną i określa zadania jej
członków.
3. Szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie kwalifikacyjne, ustala listy
przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej, a w przypadku konieczności prowadzi
rekrutację uzupełniającą.
4. Nabór uczniów do klas pierwszych odbywa się na podstawie punktów uzyskanych w
postępowaniu rekrutacyjnym. Sposób obliczania punktów określają punkty 5 i 6.
5. Kandydat może maksymalnie otrzymać 200 punktów:
1) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty.
Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla : a. języka
polskiego,
b. matematyki,
mnoży się przez 0,35
c. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, mnoży się
przez 0,3.
2) 100 punktów – możliwych do uzyskania za:
a. przeliczone na punkty oceny uzyskane przez kandydata na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów:
─ język polski,
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─ matematyka,
─ język obcy (pod uwagę brana jest wyższa ocena),
─ geografia, historia lub biologia (pod uwagę brana jest wyższa ocena),
b. zasady przeliczania ocen na punkty:
─ ocena: celujący (6) – 18 punktów,
─ ocena: bardzo dobry (5) – 17 punktów,
─ ocena: dobry (4) – 14 punktów, ─
ocena: dostateczny (3) – 8 punktów,
─ ocena: dopuszczający (2) – 2 punkty.
c. przeliczone na punkty inne osiągnięcia kandydata.
10 punktów za:
─ tytuł finalisty konkursu przedmiotowego uzyskanego w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień,
─ tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, uzyskanego 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. 2 pkt 8 i art.32a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.
(dalej UoSO),
─ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego uzyskanego w
zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty,
─ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
uzyskanych w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem
o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.32a
ust. 4 UoSO.
7 punktów za:
─ tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego uzyskanego
w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych
porozumień,
─ dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego uzyskanych w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty,
─ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego uzyskanego w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty,
─ dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o
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zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi
zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 art.32a ust. 4
UoSO,
─ tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej w zawodach
wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponad wojewódzkim
lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 art.32a ust. 4 UoSO, ─
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
5 punktów za:
─ tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, uzyskanego
w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych
porozumień.
─ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego oraz tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego, uzyskanych w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty.
─ dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej, uzyskanych w zawodach wiedzy będących konkursem albo
turnieju
o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim,
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22
ust. 2 pkt 8 i art.32a ust. 4 i UoSO.
4 punkty za:
─ tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, uzyskanego
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. 2 pkt 8 i art.32a ust. 4 UoSO.
─ uzyskanie wysokiego miejsca w międzynarodowych zawodach wiedzy,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły.
3 punkty za:
─ tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, uzyskanego
w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim,
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22
ust. 2 pkt 8 i art.32a ust. 4 UoSO.
─ tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, uzyskanego
w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty.
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─ tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, uzyskanego
w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponad
wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.32a ust. 4 UoSO.
─

uzyskanie wysokiego miejsca w krajowych zawodach wiedzy,
artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły,
─ za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności wolontariat.
2 punkty za:
─ tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, uzyskanego
w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponad
wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.32a ust. 4 UoSO,
─ uzyskanie wysokiego miejsca w wojewódzkich zawodach wiedzy,
artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły.
1 punkt za:
─ uzyskanie wysokiego miejsca w powiatowych zawodach wiedzy,
artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły.
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w podpunkcie c.
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 do
uzyskania za wszystkie szczególne osiągnięcia wynosi 18.
Zasady organizacji konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn.
zm.)
6. W przypadku ucznia szkoły podstawowej zwolnionego z całości lub części egzaminu
ósmoklasisty, liczbę punktów ustala się w sposób następujący:
1) przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, oraz języka obcego
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w
następujący sposób:
a) języka polskiego oraz matematyki oceny wyrażonej w
stopniu: celującym – przyznaje się 35 punktów, bardzo
dobry – przyznaje się 30 punktów, dobrym – przyznaje się
25 punktów, dostatecznym – przyznaje się 15 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się 10 punkty.
b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
celującym – przyznaje się 30 punktów, bardzo dobry –
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przyznaje się 25 punktów, dobrym – przyznaje się 20
punktów, dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się 5 punkty.
2) oceny uzyskane przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z
języka polskiego, matematyki oraz z dwóch wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych,
3) inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
7. O kolejności na liście kandydatów decyduje suma punktów uzyskana przez kandydata w
wyniku postępowania rekrutacyjnego. Do klas pierwszych CXXV LO i Technikum nr 3
zostaną przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów w ramach planu naboru
zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę, z wyjątkiem klasy Oddziału
Przygotowania Wojskowego, do którego w pierwszej kolejności przyjmowani są
kandydaci z najwyższymi wynikami próby sprawności fizycznej.
7a) Do klasy I Oddziału Przygotowania Wojskowego prowadzonego przez Ministra
Obrony Narodowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) ukończyli szkołę podstawową i zdali egzamin końcowy
2)posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
3)posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;
4)uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach
ustalonych przez radę pedagogiczną.
7b) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego (wyniki próby sprawności fizycznej), na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące
kryteria:
1)wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2)wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i
matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora
danej 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 zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty
działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej
olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim
lub
ponadwojewódzkim.
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu.
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8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji (ust.
4-7, z wyjątkiem klas OPW), na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się
kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologicznopedagogiczną, w tym poradni specjalistycznej.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie rekrutacji, lub jeżeli
po zakończeniu tego etapu w wybranej szkole (CXXV Liceum Ogólnokształcącego lub
Technikum nr 3) są wolne miejsca, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria mające jednakową wartość:
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.
10. W przypadku elektronicznego wspomagania rekrutacji:
a)
kandydat składający dokumenty określa pozycje swoich
preferencji przyjęcia do oddziału,
b)
każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego
z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeżeli
do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów
zapewniających mu przyjęcie,
c) jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do
większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego, i tylko do tego
oddziału, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,
d) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału nie będzie
umieszczony na listach do przyjęcia do oddziału o niższych preferencjach, choćby
spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
10. Kandydat, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji i zdecydował się na podjęcie nauki
w Zespole Szkół nr 7 zobowiązany jest złożyć komisji rekrutacyjnej zgodnie z
harmonogramem
a.) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
b.) oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
c.) 2 aktualne fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem
d.) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w
określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów – dotyczy uczniów
klas technikum oraz oddziału przygotowania wojskowego
e.) kartę zdrowia
f.) zaświadczenia z konkursów przedmiotowych, olimpiad, osiągnięć sportowych
określonych odrębnymi przepisami
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g.) inne zaświadczenia konieczne do skorzystania z uprawnień przewidzianych przez
regulamin
h.) kwestionariusz osobowy
11. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego do przyjęcia kandydata, przyjęcie na wolne
miejsce jest proponowane kandydatowi, który spośród aplikujących posiada największą
liczbę punktów rekrutacyjnych.
12. W terminie 3 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic
kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w
ciągu 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem rodzica kandydata. Uzasadnienie powinno
zawierać liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do oddziału oraz liczbę punktów,
którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
13. Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,
w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. Dyrektor rozpatruje
odwołanie w terminie 3 dni od dnia otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy
skarga do sądu administracyjnego w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4.
14. Powyższe warunki i kryteria rekrutacji podaje się do wiadomości kandydatów poprzez
ogłoszenie na szkolnej stronie internetowej w zakładce rekrutacja.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 7
Jerzy Soliński
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