REGULAMIN REKRUTACJI
DO XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA BANACHA W WARSZAWIE
rok szkolny 2021/2022
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek
i centrów (Dz. U. poz. 1737).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
4. Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie terminów
rekrutacji do branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny
2021/2022.
ZASADY POSTĘPOWANIA
1.

Rekrutacja do XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha odbywa się przy użyciu systemu
informatycznego https://warszawa.edu.com.pl

2.

Kandydaci do oddziału klasy pierwszej składają w szkole pierwszego wyboru wnioski wraz z
niezbędnymi kopiami zaświadczeń dotyczących kryteriów pierwszeństwa. Można będzie to zrobić
osobiście, przesłać skany mailem na adres rekrutacja@lo44.edu.pl lub złożyć bezpośrednio w systemie
elektronicznego naboru przez Profil Zaufany.

3.

Liceum przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna i kandydata.

4.

O kolejności na listach kandydatów do Liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata
w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

5.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,
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.

6.

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








wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość.
7.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim jest przyjmowany do szkoły niezależnie od osiągniętych
wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym.

8.

Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do
przyjęcia do oddziałów z niższych preferencji.
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9.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do XLIV LO są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami
regulującymi działalność Szkoły (Statut, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania). W przypadku przyjęcia do
Liceum uczeń jest zobligowany się do przestrzegania w/w dokumentów.

10. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Liceum.
DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI











wniosek wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji,
kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły
podstawowej),
oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
oraz dodatkowo:
2 zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą),
ewentualna kopia opinii o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
inne zaświadczenia konieczne do skorzystania z uprawnień przewidzianych przez ustawę,
kwestionariusz ucznia z deklaracją wyboru przedmiotów dodatkowych (religia, etyka, WDŻ),
karta zdrowia.

PROPONOWANE ODDZIAŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

PRZEDMIOTY
PUNKTOWANE

1A1

matematyka, fizyka,
język angielski

język angielski
język niemiecki

j. polski, matematyka,
fizyka, język angielski

1A2

matematyka, fizyka,
język angielski

język angielski
język francuski

j. polski, matematyka,
fizyka, język angielski

1B1

biologia, chemia,
język angielski

język angielski
język niemiecki

j. polski, matematyka,
biologia, chemia

1B2

biologia, chemia,
język angielski

język angielski
język francuski

j. polski, matematyka,
biologia, chemia

1C1

matematyka, geografia,
język angielski

język angielski
język niemiecki

j. polski, matematyka,
geografia, j. angielski

1C2

matematyka, geografia,
język angielski

język angielski
język francuski

j. polski, matematyka,
geografia, j. angielski

1D1

historia, wos,
język angielski

język angielski
język niemiecki

j. polski, matematyka,
historia, wos

1D2

historia, wos,
język angielski

język angielski
język francuski

j. polski, matematyka,
historia, wos

1E1

matematyka, fizyka,
język angielski

język angielski
język niemiecki

j. polski, matematyka,
fizyka, język angielski

1E2

matematyka, fizyka,
język angielski

język angielski
język francuski

j. polski, matematyka,
fizyka, język angielski

1F1

matematyka, geografia,
język angielski

język angielski
język niemiecki

j. polski, matematyka,
geografia, j. angielski

1F2

matematyka, geografia,
język angielski

język angielski
język niemiecki

j. polski, matematyka,
geografia, j. angielski

 Pierwszym językiem obcym (kontynuacja nauki) jest w każdym z oddziałów język angielski
realizowany na poziomie rozszerzonym.
 Jako drugi język obcy występuje w zależności od wybranego pododdziału język niemiecki albo
język francuski (od podstaw).
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PUNKTACJA
Kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów. Max 100 punktów za egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz max 100 punktów łącznie za:
-

1.

oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego, matematyki, dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybranych dla danego oddziału,
szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu.
PUNKTACJA W PROCESIE REKRUTACJI

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

Punkty za świadectwo

100 punktów

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18

ocena z I przedmiotu punktowanego (za ocenę celującą)

18

ocena z II przedmiotu punktowanego (za ocenę celującą)

18

szczególne osiągnięcia uwzględnione na świadectwie

18

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7

aktywność społeczna
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Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 punktów

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 punktów

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 punktów

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 punktów

RAZEM

200 punktów

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu po szkole podstawowej wynik przedstawiony
w procentach z:
 języka polskiego,
 matematyki
- mnoży się przez 0,35.
wynik przedstawiony w procentach z:
 języka obcego nowożytnego
- mnoży się przez 0,3

2.

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
 celującym - przyznaje się po 18 punktów,
 bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów,
 dobrym - przyznaje się po 14 punktów,
 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

3.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

4.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:

4.1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów.
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4.2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty.
4.3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty.
4.4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub
wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty.
4.5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na
szczeblu:
a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
5.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych 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 możliwych do uzyskania
za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym
na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
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TERMINARZ DLA KANDYDATÓW
Od 17 maja 2021
do 21 czerwca 2021
(z wyłączeniem: sobót i niedziel
oraz 3 i 4 czerwca 2021)

w godz. 9.00 – 15.00

Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do XLIV
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej (poświadczoną za zgodność
z oryginałem).
Kandydaci uzupełniają wniosek o kopię
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
(poświadczoną za zgodność z oryginałem).
Kandydaci mają możliwość zmiany wniosku
(szkół, do których kandydują)

Od 25 czerwca 2021
do 14 lipca 2021

25 czerwca 2021
w godz. 12.00 – 15.00

(z wyłączeniem sobót i niedziel)

28 czerwca - 14 lipca 2021
w godz. 9.00 – 15.00

22 lipca 2021

godz. 12.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów
klasy pierwszej

w godz. 9.00 – 15.00

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia składają oryginał
świadectwa i oryginał zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej, kartę zdrowia, 2 zdjęcia,
kwestionariusz ucznia, deklarację przedmiotów
dodatkowych, co jest równoznaczne
z potwierdzeniem woli nauki w XLIV LO
im. Stefana Banacha

godz. 14.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do XLIV Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha

Od 3 do 5 sierpnia 2021

w godz. 9.00 – 15.00

Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do XLIV
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha

16 sierpnia 2021

godz. 12.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów
klasy pierwszej

Od 17 do 20 sierpnia 2021

w godz. 9.00 – 15.00

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia składają oryginał
świadectwa i oryginał zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w
szkole podstawowej, kartę zdrowia, 2 zdjęcia,
kwestionariusz ucznia, deklarację przedmiotów
dodatkowych, co jest równoznaczne
z potwierdzeniem woli nauki w XLIV LO
im. Stefana Banacha

23 sierpnia 2021

godz. 12.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do XLIV Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha

Od 23 do 30 lipca 2021
(z wyłączeniem sobót i niedziel)

2 sierpnia 2021

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
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