
Warunki i kryteria rekrutacji uczniów 
do XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica 

na rok szkolny 2016/2017  

Podstawa prawna

1. Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

2. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  2  listopada  2015  r.  w  sprawie
sposobu  przeliczania  na  punkty  poszczególnych  kryteriów  w  postępowaniu
rekrutacyjnym,  składu   i  szczegółowych  zadań  komisji  rekrutacyjnej,  szczegółowego
trybu  i  terminów  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania
uzupełniającego.

3. Zarządzenie Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.

4. Statut XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie - Kryteria
przyjęć kandydatów do liceum.

5. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 12 listopada 2015 r. zatwierdzająca kryteria przyjęć
kandydatów do liceum.

I. Rodzaje oddziałów
    w XIV Liceum Ogólnokształcącym od września 2014 r.

1. Oddziały Ia, Ib z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki i fizyki – autorski
program nauczania matematyki 

2. Oddział Ic z rozszerzonym zakresem nauczania informatyki, matematyki i fizyki

3. Oddział Id z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, biologii, chemii oraz z
uzupełniającym programem nauczania fizyki

4. Oddziały Ie i If z rozszerzonym zakresem nauczania fizyki i matematyki 

We  wszystkich  oddziałach:  język  angielski  dla  zaawansowanych  oraz  niemiecki  lub
hiszpański dla początkujących lub zaawansowanych* 

* każda grupa będzie utworzona, jeżeli zgłosi się co najmniej 14. chętnych. Jeżeli liczba
chętnych  do  grupy  hiszpańskiej  przekroczy  18,  o  zakwalifikowaniu  do  niej  decydować
będzie łączna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Kandydat, który na świadectwie ukończenia gimnazjum ma ocenę z drugiego języka
(poza angielskim) nie może się go uczyć w grupie dla początkujących.

Deklarując  wybór  klasy  Kandydat  akceptuje  przewidziane  dla  niej  rozszerzenia
podstawy programowej.
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II. Zasady punktacji.

Zajęcia edukacyjne punktowane przy rekrutacji do wszystkich typów oddziałów:

język polski, matematyka, fizyka, chemia

20 pkt -celujący, 16 pkt - bardzo dobry, 12 pkt -dobry, 8 pkt -dostateczny, 2 pkt 
-dopuszczający

Ponadto:

 laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty 
przyjmowani są niezależnie od przyjętych kryteriów.

 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 
punktów,

3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 
punktów

 za konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora 
oświaty – finalista jednego konkursu 7 pkt, finalista dwóch lub więcej konkursów 10 
pkt.

 za wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez 
kuratora oświaty i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu - międzynarodowym 4 
pkt, krajowym 3 pkt, wojewódzkim 2 pkt, powiatowym 1 pkt.

 w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych - maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13.

 2 pkt – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 
wolontariatu lub na rzecz środowiska szkolnego.

 5 pkt – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

200 pkt  – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu 
rekrutacyjnym

(w oddziałach a,b 500 punktów) w tym:
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 100 pkt – za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum (wynik 
procentowy x 0,2).

 100 pkt możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum 
oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 300 pkt – za sprawdzian uzdolnień matematycznych do klas a,b.

III. Wymagane dokumenty.

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu komputerowego wspomagania 
rekrutacji.

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

3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach dla 
gimnazjalistów lub olimpiadach dla szkół ponadgimnazjalych.

4. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

5. Świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
6. Oryginały wyżej wymienionych dokumentów składane są po zakwalifikowaniu się do 

szkoły.

IV. Terminarz.
Lp. Data Postępowanie

REKRUTACJA ZASADNICZA

1.

od 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)
od godz. 9.00-15.00
do 29 kwietnia 2016 r. (piątek)
od godz. 10.00-16.00 
pozostałe dni od godz. 10.00-15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – druk 
potwierdzający rejestrację w systemie komputerowego 
wspomagania rekrutacji.

1a

od 9 maja 2016 r. (poniedziałek)         
od godz. 9.00-15.00
16 maja 2016 r. (poniedziałek)            
od godz. 14.00-17.00
do 18 maja 2016 r. (środa)                   
od godz. 10.00-16.00
pozostałe dni od godz. 10.00-15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – druk 
potwierdzający rejestrację w systemie komputerowego 
wspomagania rekrutacji.

2.
30 maja 2016 r. (poniedziałek)
 godz. 13.00 – 14.30 

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych 
(a i b) z autorskim programem nauczania matematyki. 

3.
31 maja 2016 r. (wtorek)
godz. 13.00 

Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji do klas 
matematycznych.
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4.

17 czerwca 2016 r. (piątek)                 
od godz. 10.00-15.00
20 czerwca 2016 r. (poniedziałek)       
od godz. 12.00-17.00
21 czerwca 2016 r. (wtorek)                
od godz. 10.00-16.00

Kandydaci mogą dokonać zmiany wyboru 
lub składać wnioski o przyjęcie do szkoły, jeżeli nie dokonali 
tego w terminie określonym w punkcie 1 i 1a z uzasadnionych 
przyczyn losowych. Na tym etapie brak możliwości wyboru 
klas a i b (do których przeprowadzony był sprawdzian 
predyspozycji).

5.

24 czerwca 2016 r. (piątek)                
od godz. 11.00-16.00
27 czerwca 2016 r. (poniedziałek)       
od godz. 12.00-17.00
28 czerwca 2016 r. (wtorek)                
od 9.00-16.00

Składanie oryginału lub poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, 
oryginału lub kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu gimnazjalnego oraz innych dokumentów, w tym 
dyplomów, zaświadczeń uwzględnianych w rekrutacji.

6.
do 15 lipca 2016 r. (piątek) 
do godz. 16.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 
do oddziałów klas pierwszych liceum
i listy niezakwalifikowanych.

7.

od 18 lipca 2016 r. (poniedziałek)       
od godz. 9.00-15.00
do 25 lipca 2016 r. (poniedziałek)       
od godz. 9.00-16.00

pozostałe dni w godz. 12.00-16.00

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły 
potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły składając oryginał 
świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o 
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, dwa 
aktualne zdjęcia (fotografia 30 x 42 mm) oraz oryginały 
innych uwzględnianych w rekrutacji dyplomów i zaświadczeń.

8. 26 lipca 2016 r. (wtorek)
do godz. 16.00

Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-
Kwalifikacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych do szkoły. 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

9.

od 27 lipca 2016 r. (środa)                  
od godz. 9.00-15.00
do 2 sierpnia 2016 r. (wtorek)             
od godz. 12.00-16.00
 pozostałe dni  w godz. 12.00-15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym.

10.
3 sierpnia 2016 r. (środa)                     
od godz. 9.00-10.30

Sprawdzian predyspozycji matematycznych dla kandydatów 
na wolne miejsca w klasach a i b.

11.
4 sierpnia 2016 r. (czwartek)               
do godz. 16.00

Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji do klas 
matematycznych.

12.
22 sierpnia 2016 r. (poniedziałek)       
do godz. 15.00

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

13. 23 sierpnia 2016 r. (wtorek)              
od godz. 8.00 -15.00
24 sierpnia 2016 r. (środa)                  
od godz. 8.00 -15.00
25 sierpnia 2016 r. (czwartek)             

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum  i oryginału zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dwóch zdjęć.
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od godz. 8.00 -16.00

14.
26 sierpnia 2016 r. (piątek) do godz. 
16.00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych                                       
i nieprzyjętych do szkoły na rok szkolny 2016/2017.

V. Regulamin przyjęć.

1. W  celu  przeprowadzenia  rekrutacji  uczniów  do  liceum,  dyrektor  powołuje  Szkolną
Komisję  Rekrutacyjno  -  Kwalifikacyjną,  wyznacza  jej  przewodniczącego  i określa
zadania.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:

a) ustala  wyniki  postępowania  rekrutacyjnego  i  podaje  do  publicznej  wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b) ustala  i  podaje  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych   i
nieprzyjętych,

c) przeprowadza sprawdzian uzdolnień kierunkowych z matematyki,
d) sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

3.   O przyjęcie do liceum może ubiegać się absolwent gimnazjum.

4. Absolwent  gimnazjum,  który  jest  laureatem  lub  finalistą  ogólnopolskiej  olimpiady
przedmiotowej oraz kandydat, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim                               i ponadwojewódzkim przyjmowany jest do liceum
niezależnie od kryteriów. 

5. Zestaw  konkursów  przedmiotowych  i  tematycznych  organizowanych  dla  uczniów
gimnazjów jest ogłoszony przez kuratora oświaty.

6. O przyjęciu kandydata do oddziałów, o których mowa w pkt. I.1 decyduje suma punktów
uzyskanych  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  zgodnie  z  zał.  nr  1  i  uzyskanych  na
sprawdzianie uzdolnień kierunkowych z matematyki.

Sprawdzian  uzdolnień  kierunkowych  matematycznych  dla  kandydatów  do  oddziałów
z rozszerzonym  zakresem  nauczania  matematyki  (program  autorski)  i  fizyki
przeprowadzony  będzie  30  maja 2016 r.  (ewentualnie  3  sierpnia  2016 r.  w ramach
rekrutacji uzupełniającej).
Obowiązuje on wszystkich kandydatów do tych klas, z wyjątkiem laureatów Konkursu 
Matematycznego (kuratoryjnego) oraz finalistów i laureatów  Olimpiady Matematycznej 
dla Gimnazjalistów. Otrzymują oni maksymalną liczbę punktów – 300.
Sprawdzian ma formę pisemną i trwa 90 minut)
Wynik wyrażony jest w punktach – 50 punktów za każde z sześciu poprawnie rozwiązane 
zadanie. Suma możliwych do uzyskania punktów za sprawdzian wynosi 300.

7. Rekrutacja  do  oddziałów,  o  których  mowa  w pkt.  I.2,  I.  3  i  I.4  prowadzona  jest  na
ogólnych  zasadach.  O przyjęciu  do  wybranego  oddziału  decyduje  suma  uzyskanych
punktów  we  wskazanym  oddziale.  Liczba  punktów  możliwych  do  uzyskania
w postępowaniu  rekrutacyjnym  wynosi  200,  zgodnie  z  zarządzeniem  Mazowieckiego
Kuratora Oświaty - zał. nr 1.

8. W  trakcie  rekrutacji  do  liceum  w  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
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 kandydaci  z  problemami  zdrowotnymi,  ograniczającymi  możliwości  wyboru
kierunku  kształcenia  ze  względu  na  stan  zdrowia,  potwierdzonymi  opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

 kandydaci  posiadający  inne  niż  uwzględnione  w  postępowaniu  rekrutacyjnym
osiągnięcia.

9. O przyjęciu do liceum ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor liceum.

10. Planowana liczebność oddziałów wynosi: Ia,b,c 28 uczniów, Id,e,f 32 uczniów.

11. Komisja  Rekrutacyjna przyjmuje  kandydata  do liceum, jeżeli  w wyniku postępowania
rekrutacyjnego  kandydat  został  zakwalifikowany  oraz  złożył  w  terminie  wymagane
dokumenty.

12.  Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum zawierają ich imiona i nazwiska
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia
do przyjęcia.

VI.

W  przypadku  pozostania  wolnych  miejsc  po  zakończeniu  rekrutacji  zasadniczej,
przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.

VII.
W terminie  7  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 5
dni  od  dnia  wystąpienia  przez  Rodzica  Kandydata  z  wnioskiem.  Uzasadnienie  powinno
zawierać liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą Kandydat
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic Kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji
Rekrutacyjnej,  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  uzasadnienia.  Dyrektor  rozpatruje
odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy
skarga do sądu administracyjnego w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 82.
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