
 

 

Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych 

Liceum Ogólnokształcącego Nr 13  

w Warszawie 

 
§ 1 

Przyjmowanie zgłoszeń 

 
1. Kandydaci do Liceum składają podanie w terminie podanym przez Kuratora, w dniach i 

godzinach ustalonych przez Dyrektora Liceum. 

2. Do padania kandydaci załączają: 

− dwie podpisane fotografie legitymacyjne, 

− oryginał lub potwierdzoną kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum, w 

przypadku niedostarczenia oryginału kandydat jest zobowiązany do jego dostarczenie 

w terminie trzech dni od daty wywieszenia list kandydatów zakwalifikowanych do 

Liceum, 

− zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim 

roku gimnazjum. 

3. Kandydaci z wadami słuchu, wzroku oraz innymi schorzeniami załączają orzeczenia 

kwalifikacyjne publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym 

publicznych poradni specjalistycznych. 

4. Laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych dołączają do podania odpowiednie 

zaświadczenie, podobnie jak kandydaci, którzy mieli ustalony indywidualny program lub 

tok nauki. 

 

§ 2 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna  

 

1. Komisję powołuje Dyrektor Liceum. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

− Dyrektor lub Wicedyrektor jako przewodniczący  



− nauczyciele przedmiotowi 

3. Komisja realizuje wszystkie zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i 

zatwierdzeniem postępowania kwalifikacyjnego. 

4. Na podstawie otrzymanej dokumentacji Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ustala: 

− listę kandydatów zakwalifikowanych do Liceum, 

− listę uczniów przyjętych do klas pierwszych wraz z listą rezerwową . 

5. Komisja kończy pracę w dniu ogłoszenia ostatecznych wyników rekrutacji. Dalsze 

decyzje związane z przyjęciem ucznia do Liceum podejmuje Dyrektor.  

 

§ 3 

Kwalifikowanie kandydatów 

 
1. Absolwent gimnazjum starający się o przyjęcie do klasy pierwszej LO nr 13 w Warszawie 

moŜe uzyskać maksymalnie 200 punktów uwzględniających:  

− wyniki uzyskane na świadectwie gimnazjalnym maksymalnie 72 punkty, 

− inne osiągnięcia ucznia umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum 

maksymalnie  28 punktów, 

− egzamin gimnazjalny maksymalnie 100 punktów. 

2. Wyniki na świadectwie ukończenia gimnazjum będą uwzględniały oceny z następujących 

przedmiotów: 

− języka polskiego, 

− dwa przedmioty spośród następujących: język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, 

geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyki, z których kandydat uzyskał 

najwyŜsze oceny, 

− wybrany przedmiot wskazany przez ucznia z następujących: sztuka, informatyka, 

kultura fizyczna. 

3. W przypadku wyŜej wymienionych przedmiotów (łącznie czterech) będzie obowiązywać 

następująca skala punktowania: 

a. celujący – 18 punktów 

b. bardzo dobry – 14 punktów 

c. dobry – 10 punktów 

d. dostateczny – 6 punktów 

e. dopuszczający – 2 punkty 



4. Za egzamin gimnazjalny moŜna otrzymać maksymalnie 100 punktów – liczba punktów 

uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o 

szczegółowych wynikach egzaminu. 

5. Inne osiągnięcia ucznia umieszczone na świadectwie  maksymalnie 28 punktów: 

− udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim – 14 punktów,  

− świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróŜnieniem – 8 punktów, 

− osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 6 

punktów, 

− osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym – 3 punkty. 

Maksymalnie liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne wynosi 6 punktów. 

6. O miejscu na liście przyjętych do LO nr 13 decyduje łączna liczba punktów 

uwzględniająca zasady punktacji określone wyŜej. 

7. JeŜeli w postępowaniu kwalifikacyjnym kilku uczniów otrzyma tę samą liczbę punktów to 

o miejscu na liście decydują preferencje określone w § 4. 

8. Laureaci konkursów wojewódzkich, których program obejmuje w całości lub poszerza 

treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do 

Liceum nie zaleŜnie od kryteriów obowiązujących pozostałych kandydatów. 

9. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ustala składy poszczególnych klas na podstawie: 

− kolejności na liście przyjętych do LO nr 13, 

− deklaracji dotyczącej wyboru języka obcego zawartej w podaniu. 

 

§ 4 

Preferencje 

 

1. Laureaci konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego przyjmowani są do Liceum 

na podstawie zaświadczenia Komisji Konkursowej bez stosowania procedury 

kwalifikacyjnej określonej w § 3. 

2. Laureaci konkursów stopnia międzyszkolnego lub rejonowego otrzymują maksymalną 

liczbę punktów z przedmiotu zgodnego z przedmiotem konkursu. 

3. Kandydaci z orzeczeniami publicznych poradnii psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

publicznych poradnii specjalistycznych mają pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum w 

przypadku uzyskania równej liczby punktów. W uzasadnionych przypadkach kandydat 

moŜe być przyjęty do Liceum bez stosowania procedury kwalifikacyjnej określonej w § 3. 



4. Pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum w przypadku równorzędnych wyników 

uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają kandydaci o wyjątkowych 

zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki. 

 

 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Liczbę klas pierwszych i zestawy języków obcych w tych klasach, ustala Dyrektor 

Liceum w zaleŜności od moŜliwości kadrowych i bazowych szkoły. 

2. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego zawierający wszystkie dane o przebiegu 

rekrutacji jest przechowywany w szkole przez trzy lata od daty ogłoszenia wyników. 

3. Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej mogą być kierowane w 

formie pisemnej do Dyrektora szkoły w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyników 

rekrutacji. 

4. W przypadku nie dokonania pełnego naboru Dyrektor moŜe wyznaczyć dodatkowy termin 

postępowania kwalifikacyjnego. 

5. Wszelkie uwagi o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane są przez 

Dyrektora Liceum w godzinach urzędowania. 


