
Rekrutacja do klas pierwszych po szkole podstawowej 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

CLXIII LO to nowe – pierwsze publiczne - liceum  w Warszawie Wesołej powstałe jako 

realizacja potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców.  

 

Placówka kameralna, przyjazna, gwarantująca podmiotowość i bezpieczeństwo ucznia, 

położona blisko miejsca zamieszkania w bezpiecznej okolicy. 

Liceum powstaje w oparciu o zasoby kadrowe i sprawdzone rozwiązania dydaktyczno-

wychowawcze gimnazjum a obecnie szkoły podstawowej mieszczącej się przy 

ul. Klimatycznej 1w Warszawie Wesołej.  

Kadra pedagogiczna legitymuje się doświadczeniem w pracy z młodzieżą licealną 

i gimnazjalną, potwierdzonym dorobkiem dydaktycznym, skutecznością i innowacyjnością 

organizacyjną, metodyczną  i wychowawczą, cieszy się zaufaniem i uznaniem lokalnego 

środowiska. 

Oferta programowa CLXIII powstała w oparciu o analizę potrzeb, zainteresowań i  aspiracji 

uczniów tegorocznych klas VIII szkoły podstawowej w naszej dzielnicy. 

§1 

PODSTAWA PRAWNA 

1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. 
zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r.; 

2) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

3) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610). 

5) zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie 
rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół 
dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 

  



§2 

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW KLASY I 

Oddział 
Przedmioty 

w rozszerzeniu 

Pierwszy 

język obcy 
Drugi język obcy 

1C Język polski, historia, WOS 

i j. angielski. 
(2-4 przedmioty  do wyboru) 

angielski niemiecki (od podstaw, 

kontynuacja), 

hiszpański (od podstaw, 

kontynuacja) 

1D matematyki, chemii, 

biologii i j. angielskiego. 
(2-4 przedmioty  do wyboru) 

angielski niemiecki (od podstaw, 

kontynuacja), 

hiszpański (od podstaw, 

kontynuacja) 

§3 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA 

REKRUTACYJNEGO. 

Na podstawie Harmonogramu działań ucznia po szkole podstawowej w ramach 
elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do liceów ogólnokształcących, 
techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę 

 Podgląd oferty edukacyjnej 29 kwietnia od godz. 10.00  

http://warszawa.edu.com.pl 

 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

od 13 maja 2019 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 

do 20 maja 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 

 Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły 

od 17 czerwca (piątek) od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 

 Wprowadzanie osiągnięć 

Od 21 czerwca od godz.12.00 do 28 czerwca do godz. 14.00 

Osiągnięcia uczniów szkół gimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę 

wprowadzają macierzyste szkoły. 

 Składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i kopii 

zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 

Kandydaci składają 

 kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  
 kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową, 

którą kandydat ukończył. 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/21400/attachments/harmonogram_dzialan_ucznia_szkoly_podstawowej.pdf
https://warszawa.edu.com.pl/
https://warszawa.edu.com.pl/


 16 lipca godz. 12.00 

Komisja rekrutacyjna  podaje do wiadomości listy  kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów  niezakwalifikowanych do przyjęcia, zawierające  imiona i nazwiska 

kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetyczne oraz informację 

o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu  kandydata, a  także  najniższą  liczbę 

punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły. 

 od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 
potwierdzają wolę podjęcia nauki w CLXIII Liceum Ogólnokształcącego 
w Warszawie w postaci przedłożenia:  

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
 

 dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, 
data urodzenia, adres zamieszkania),  

 dokumentacja medyczna - karta zdrowia. 

  25 lipca godz. 12.00 

Komisja rekrutacyjna podaje listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 
szkoły. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające w terminach 
przewidzianych w harmonogramie rekrutacji uzupełniającej .  

§4 
 

KRYTERIA REKRUTACJI 

Na podstawie: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610). 
 
 
1. W  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  poszczególnych  oddziałów CLXIII Liceum 

Ogólnokształcącego w Warszawie przeliczane są na punkty oceny z następujących 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 
a) Przedmioty punktowane: 

1C - język polski, matematyka, historia, język angielski,  
1D - język polski, matematyka, biologia, chemia. 

2. Przeliczanie na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej 

ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, za oceny wyrażone w stopniu: 

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

4) dostatecznym –przyznaje się po 8 punktów; 

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

 

 

 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000610
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000610
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000610


3. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w procesie rekrutacji: 

 

Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
72 pkt 

Za wynik sprawdzianu po SP przyznaje się maksymalnie: 

100% x 0,35 = 35 pkt - wynik z języka polskiego 

100% x 0,35 = 35 pkt - wynik z matematyki 

100% x 0,30 = 30 pkt - wynik z języka obcego nowożytnego 

 

100 pkt. 

Za świadectwo ukończenia SP z wyróżnieniem  przyznaje się 7 pkt. 
Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia SP, 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi 

18 pkt. 

Wolontariat 3 pkt. 
Suma 200 pkt. 

§5 

Zobacz też 
wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty 
działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/konkursy-i-olimpiady/12950,Komunikat-MEN-w-sprawie-wykazu-olimpiad.html

