
Regulamin rekrutacji 
do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Nr I

im. MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ
w MAKOWIE MAZOWIECKIM

ul. Kopernika 2
06 – 200 Maków Mazowiecki

1. Rekrutacja do szkoły odbywa się na podstawie:

1) ZARZĄDZENIA Nr 3 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 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) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 

technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego 

gimnazjum Na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

2. Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy:

1. Potrzeb środowiska; 

2. Wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego; 

3. Decyzji organu prowadzącego. 

3. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora 

Szkoły. 

1. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do dyrektora 

szkoły. 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności.

3. Do  liceum ogólnokształcącego przyjmowani są absolwenci gimnazjum.

4. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych etapu wojewódzkiego będą przyjmowani w 

pierwszej kolejności. Pozostali kandydaci będą przyjmowani kolejno, według liczby punktów. W 

przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo 

mają : 

– sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz z rodzin 

zastępczych;

– kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach i indywidualnym 



programie lub toku nauki;

– kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno – 

pedagogicznej lub orzeczeniem lekarskim. 

 5. Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:

1. Egzamin gimnazjalny.

2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz inne udokumentowane 

osiągnięcia. 

Sposób przeliczenia punktów: 

1. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum. Wynik procentowy z egzaminu z języka polskiego, 

historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz 

języka nowożytnego na poziomie podstawowym należy pomnożyć przez 0,2.

2. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie 

ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów: język polski, matematyka, historia i 

biologia oraz za dodatkowe osiągnięcia lub działalność.

3. Sposób przeliczenia na punkty ocen z czterech przedmiotów (maksymalnie 72 punkty): 

– celujący – 18 pkt

– bardzo dobry - 17 pkt 

– dobry – 14 pkt

– dostateczny – 8pkt 

– dopuszczający – 2pkt. 

4. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

5. Udokumentowane osiągnięcia: (maksymalnie 18 punktów): 

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;

2. 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;

3. 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.

 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego 

samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 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. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, 

środowisko lokalne i szkolne) – maksymalnie 3 pkt.

6. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę 

punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum zgodnie z §8 rozporządzenia 

MEN z dnia 14 marca 2017 r.

7. Do podania do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć:

– dwie fotografie legitymacyjne;



– w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami 

orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej;

– zaświadczenie / zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

8. Rekrutację przeprowadza się zgodnie z dostępnym na stronie Liceum Harmonogramem 

Rekrutacji.

9. Liceum oferuje możliwość nauczania następujących języków:

– język angielski;

– język rosyjski;

– język niemiecki.

10. Uczniowie mają możliwość wyboru nauki jednego, dwóch lub trzech przedmiotów na poziomie 

rozszerzonym z niżej podanych, zgodnie z przyszłymi kierunkami studiów i zainteresowaniami

– matematyka;

– historia;

– biologia;

– geografia;

– język polski;

– język obcy;

– chemia; 

– fizyka;

– wiedza o społeczeństwie.

11.Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy 

prawa oświatowego.


