
Zasady rekrutacji do oddziałów pierwszych  
w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Stefana Batorego na rok szkolny 2014/2015 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Podstawą przyjęcia kandydata do liceum jest spełnienie następujących warunków: 
a. uzyskanie kwalifikującej do przyjęcia liczby punktów określonych w „kryteriach 

przyznawania punktów” lub posiadanie tytułu laureata konkursu organizowanego przez 
kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim; 

b. do oddziałów dwujęzycznych dodatkowo pozytywne zaliczenie sprawdzianu 
umiejętności językowych. 

2. Liczby punktów kwalifikujące do przyjęcia do poszczególnych oddziałów zostaną ustalone 
na podstawie listy rankingowej kandydatów ułożonej w/g malejącej liczby punktów oraz 
liczby miejsc w tych oddziałach. 

3. Warunkiem przyjęcia do II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Stefana Batorego jest dostarczenie oryginałów dokumentów, potwierdzające wybór 
oddziału. 

4. Proponujemy następujące oddziały: 
• matematyczno – fizyczny (MF); 
• biologiczno – chemiczny (BCh); 
• dwujęzyczny biologiczno – chemiczny (DJBCh); 
• dwujęzyczny matematyczno – geograficzny  (DJMG); 
• humanistyczny (HUM); 
• dwujęzyczny przygotowujący do dwuletniego programu Matury Międzynarodowej (IB). 

5. Liczbę miejsc w poszczególnych oddziałach określi Dyrektor Szkoły zgodnie z wytycznymi 
Biura Edukacji. 

6. Języki obce 
• w oddziałach MF, BCh, HUM nauka języków obcych odbywa się w grupach 

międzyoddziałowych; 
• w oddziałach DJBCh i DJMG pierwszym nauczanym językiem jest język angielski; 
• w oddziałach DJBCh i DJMG nauka drugiego języka obcego odbywa się w grupach 

międzyoddziałowych; 
• planujemy następujące poziomy nauczania w grupach międzyoddziałowych: 

a. język angielski – tylko kontynuacja (różne poziomy); 
b. język niemiecki – od podstaw; 
c. język niemiecki – kontynuacja; 
d. język francuski – od podstaw; 
e. język francuski – kontynuacja; 
f. język włoski – od podstaw; 
g. język hiszpański – od podstaw; 
h. język rosyjski – od podstaw; 

• w oddziale IB nauczanymi językami są język angielski (tylko kontynuacja) oraz język 
niemiecki (tylko kontynuacja) lub francuski (tylko kontynuacja). 

§ 2 Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję 
Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa regulamin komisji oraz zadania 
członków. 



2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna: 
a. podaje informacje o warunkach rekrutacji; 
b. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w zasadach 

rekrutacji; 
c. ustala minimalną wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym; 
d. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia; 
e. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły; 
f. podaje informację o wolnych miejscach w szkole; 
g. sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego. 

3. Wszelkie decyzje związane z rekrutacją podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. 

§ 3 Sprawdzian umiejętności językowych  
dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych 

1. Sprawdzian umiejętności językowych jest organizowany wspólnie i w porozumieniu z: 
• XXXIII L.O. Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Warszawie, 
• XXXV L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa w Warszawie, 
• XL L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Warszawie, 
• XCIX L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta w Warszawie, 
• CXXXVII L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie. 

2. Kandydat przystępuje do sprawdzianu umiejętności językowych w tej z ww. szkół, w której 
znajduje się pierwszy, najbardziej preferowany przez niego oddział dwujęzyczny. 

3. Sprawdzian umiejętności językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych 
odbędzie się:  
• część pisemna – 3 czerwca 2014 o godz. 15:00, 
• część ustna – w dniach 4 – 13 czerwca 2014 

4. Do dalszej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych zakwalifikowane są osoby, które 
uzyskają co najmniej 50% punktów rekrutacyjnych z każdej części egzaminu, tj. co najmniej 
8 punktów z części pisemnej oraz co najmniej 4 punkty z części ustnej. 

5. Informacje o zakwalifikowaniu oraz szczegółowy harmonogram części ustnej sprawdzianu 
umiejętności językowych zostanie ogłoszony 4 czerwca 2014 do godziny 15:00. 

6. Sprawdzian umiejętności językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, którzy 
z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpili do sprawdzianu umiejętności 
językowych lub dokonali zmiany wyboru oddziałów odbędzie się: 
• część pisemna – 25 czerwca 2014 o godz. 13:00, 
• część ustna – w dniach 25 – 26 czerwca 2014. 

7. Uzyskany przez kandydata wynik sprawdzianu umiejętności językowych jest przekazywany 
do wszystkich szkół z ww. listy. 

§ 4 Wymagane dokumenty 

1. od 12 maja do 23 maja 2014: 
• wniosek o przyjęcie do szkoły (wygenerowany w internetowym systemie rekrutacji); 

2. od 27 czerwca do 30 czerwca 2014: 
• kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Gimnazjum, które kandydat 
ukończył; 

• kopie zaświadczeń z konkursów przedmiotowych, sportowych i artystycznych; 



• inne dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień przewidzianych przez 
regulamin rekrutacji; 

3. od 4 lipca do 7 lipca 2014: 
• oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum; 
• oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum; 
• ankieta kandydata (w tym oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki); 
• karta zdrowia ucznia z gimnazjum; 
• 3 fotografie; 
• akceptacja warunków uczestnictwa w programie IB (tylko oddział IB); 
• deklaracja wyboru przedmiotów w programie IB (tylko oddział IB). 

4. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów 
spowoduje niedopuszczenie kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

§ 5 Kryteria przyznawania punktów 

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji do oddziałów 
ogólnodostępnych wynosi 200. 

2. Maksymalna liczba punktów do oddziałów dwujęzycznych powiększona jest o 24 pkt 
za sprawdzian z umiejętności językowych z języka angielskiego (maksymalnie 16 pkt za 
część pisemną i 8 pkt za część ustną). 

3. Maksymalnie można uzyskać: 
• 100 pkt – za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 
• 100 pkt – za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za inne osiągnięcia 

ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
4. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku 

nauki w gimnazjum: szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla 
zadań z zakresu: 

a. języka polskiego, 
b. historii i wiedzy o społeczeństwie, 
c. matematyki, 
d. przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, 
e. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. 

przelicza się na punkty mnożąc wynik procentowy przez 0,2. 
5. Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z egzaminu przeprowadzonego w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum lub jego części, w celu wyrównania szans edukacyjnych, 
w procesie rekrutacji zamiast punktów za egzamin przyznaje się punkty na podstawie ocen i 
innych osiągnięć edukacyjnych umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Sposób przeliczania na punkty ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum: 
• Do wszystkich oddziałów punktowane są oceny z następujących przedmiotów: 

a. ocena z języka polskiego, 
b. ocena z matematyki, 
c. ocena lepsza z przedmiotów: biologia, chemia i fizyka, 
d. ocena lepsza z przedmiotów geografia i historia 

• sposób przeliczania na punkty ww. ocen: 
a. 18 pkt – ocena: celujący 
b. 14 pkt – ocena: bardzo dobry 
c. 10 pkt – ocena: dobry 
d. 6 pkt – ocena: dostateczny 
e. 2 pkt – ocena: dopuszczający. 



7. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia 
gimnazjum: 
• 13 punktów – liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie 

organizowanym przez kuratora oświaty zgodnie z przepisami Rozporządzenia MENiS z 
29 stycznia 2002, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 
programowej co najmniej jednego przedmiotu lub za co najmniej jeden tytuł laureata w 
innym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia MENiS z 29 stycznia 2002, co najmniej na szczeblu wojewódzkim. 
Finalista lub laureat więcej niż jednego konkursu otrzymuje 13 punktów. 

• 7 punktów – liczba punktów za tytuł finalisty innych konkursów organizowanych przez 
kuratora oświaty zgodnie z przepisami Rozporządzenia MENiS z 29 stycznia 2002. 
Finalista więcej niż jednego konkursu otrzymuje 7 punktów. W przypadku przyznania 
13 punktów za konkurs przedmiotowy, punktów za inne konkursy organizowane przez 
kuratora oświaty nie przyznaje się. 

• 5 punktów – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, liczba 
punktów za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim 
tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez 
kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim przez inne 
podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których 
kandydat brał udział, 

• 2 punkty – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, liczba 
punktów za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim 
tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez 
kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 
podmioty działające na terenie szkół , niezależnie od liczby zawodów, w których 
kandydat brał udział (w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu 
wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na 
szczeblu powiatowym), 

• 2 punkty – liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza 
w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego, 

• 2 punkty – liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 
• do 6 punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku 

uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki 
(w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie 
uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej). Przy obliczaniu średniej 
arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen: 

a. 6 pkt – ocena: celujący 
b. 5 pkt – ocena: bardzo dobry 
c. 4 pkt – ocena: dobry 
d. 3 pkt – ocena: dostateczny 
e. 2 pkt – ocena: dopuszczający. 

§ 6 Przydział do językowych grup międzyoddziałowych 

1. Kandydaci przydzielani są do międzyoddziałowych grup językowych na podstawie 
wyników testu poziomującego. 

2. Przewidujemy utworzenie następującej liczby grup językowych: 
a. język angielski – 6 grup, 
b. język niemiecki – 4 grupy, 
c. język francuski – 2 grupy, 



d. język włoski – 1 grupa, 
e. język hiszpański – 2 grupy, 
f. język rosyjski – 1 grupa. 

3. Grupy językowe będą liczyły od 12 do 19 uczniów, w uzasadnionych przypadkach Dyrektor 
Szkoły może podjąć decyzję o zmianie liczby uczniów w poszczególnych grupach. 

4. Liczby grup językowych mogą ulec zmianie w sposób umożliwiający większej liczbie 
uczniów uczęszczanie na preferowane przez nich zajęcia. 

5. Po każdym etapie rekrutacji następuje niezależny przydział na wolne miejsce w grupach 
językowych, tak aby umożliwić każdemu kontynuację nauki języka oraz na podstawie: 
a. uzyskanych przez nich liczb punktów rekrutacyjnych (w przypadku oddziałów 

dwujęzycznych bez punktów za sprawdzian umiejętności językowych), 
b. preferencji kandydatów, 
c. liczby punktów uzyskanych na teście poziomującym z języków angielskiego, 

niemieckiego i francuskiego, 
d. nieprzystąpienie do testu poziomującego jest traktowane jako rezygnacja z nauki danego 

języka – wyboru języków obcych dokonuje Komisja Rekrutacyjna. 
6. Test poziomujący odbędzie się 4 lipca 2014 o godz. 12:00. 
7. W przypadku słabego wyniku z testu poziomującego Szkolna Komisja Rekrutacyjna może 

podjąć decyzję o zmianie preferencji na naukę tego języka od podstaw (dotyczy języków 
niemieckiego i francuskiego). 

8. Zmiana przydziału do grupy językowej może nastąpić jedynie w następujących 
przypadkach: 
a. zwolnienia miejsca w grupie umożliwiającej zapewnienie nauki języka wg preferencji 

kandydata (o ile wcześniej nie zostały spełnione), 
b. zmiany preferencji przez kandydata (tylko w przypadku wolnych miejsc). 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Laureaci konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim, których program obejmuje 
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, 
przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych 
w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z listą podaną w Zarządzeniu Nr 6 Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty z 10 lutego 2014 r. 

2. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników punktowych brane są pod uwagę łącznie 
następujące kryteria o jednakowej wartości: 
a. wielodzietność rodziny kandydata; 
b. niepełnosprawność kandydata; 
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

3. W dniach 25 – 29 sierpnia 2014 zostanie przeprowadzona rekrutacja dodatkowa. 
a. do 26 sierpnia 2014 do godziny 10:00 – składanie wniosków 
b. 28 sierpnia 2014 w godzinach 9:00 – 15:00 – składanie oryginałów świadectw 

4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej 
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Komisja sporządza 
uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. 
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która 
uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 



5. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji 
Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje 
odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 
Warszawa, 28 lutego 2014 

 
Dyrektor Szkoły 

 
/ – / 

 
Barbara Kordas 

 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela. 
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 
3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw. 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku 

w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.  
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku 
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 

7. Zarządzenie Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie 
rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 
2014/2015. 

8. Zarządzenie Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego 2014 roku 
zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015. 

9. Statut Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego. 


