Regulamin Rekrutacji
do XLIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie
na rok szkolny 2017/2018

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943).
2. Zarządzenie nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017r. w
sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I
stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.
3. ROZPORZĄDZENIE 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
I. REKRUTACJA DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM.
Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 w XLIII Liceum
Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego:
KLASA PIERWSZA A, SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA przedmioty rozszerzone: JĘZYK ANGIELSKI i, GEOGRAFIA,
oraz do wyboru: BIOLOGIA lub HISTORIA.
Drugi język do wyboru spośród: FRANCUSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI (zajęcia w grupach
międzyoddziałowych).
Przedmioty dodatkowe w planie zajęć: matematyka w naukach społecznych, Budowanie
ścieżki kariery zawodowej, Edukacja medialna
Klasa objęta jest patronatem Akademii Pedagogiki Specjalnej. W ramach patronatu
realizujemy: wizyty młodzieży na uczelni, warsztaty dla uczniów na terenie szkoły (poznanie
siebie, sposoby na zwalczanie stresu, efektywne sposoby uczenia się, porozumienie bez
przemocy i inne).
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KLASA PIERWSZA B, INFORMATYCZNO-MENEDŻERSKA –
przedmioty rozszerzone: JĘZYK ANGIELSKI, INFORMATYKA
oraz do wyboru GEOGRAFIA LUB WOS.
Drugi język do wyboru spośród: FRANCUSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI (zajęcia w grupach
międzyoddziałowych).
Przedmioty dodatkowe w planie zajęć: matematyka w naukach społecznych,
ekonomia w praktyce.
Klasa pod patronatem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Wyższej Szkoły Technologii
Informacyjnych oraz Uczelni Techniczno- Handlowej. W ramach patronatu realizujemy:
wizyty młodzieży na uczelni, warsztaty dla uczniów na terenie szkoły (autoprezentacja,
edukacja prawna, psychologia biznesu, matematyka dla maturzystów).
II. WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI DO SZKÓŁ NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM
1. podanie wydrukowane z systemu i potwierdzone podpisem kandydata
oraz prawnych opiekunów;
2. kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
dyrektora szkoły macierzystej;
3. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w momencie ostatecznego
przyjęcia do szkoły;
4. 4 podpisane fotografie;
5. zaświadczenia z konkursów i olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych,
wiedzy i artystycznych, ewentualna opinia poradni pedagogiczno-psychologicznej lub
innej poradni specjalistycznej, pisemne oświadczenie woli podjęcia nauki
(potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w
przypadku odebrania dokumentów);
6.

podanie o przyjęcie na wewnętrznym druku szkolnym, potwierdzone podpisem
rodziców/opiekunów prawnych.

III. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE
GIMNAZJUM
1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego
wyboru wnioski - podania wydrukowane z systemu wraz z niezbędnymi kopiami
zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są
one wymagane) w dniach od:
08 maja 2017 (od godz. 10.00) – do 19 maja 2017 r. (do godz. 15.00).
3. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców/
prawnych opiekunów.
4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego
wspomagania:
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a) kandydat składając podanie-wniosek określa pozycję swoich preferencji
przyjęcia do danego oddziału,
b) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych
oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze
wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów
zapewniających mu przyjęcie,
c) jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia
do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko
do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
d) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału,
nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych
preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,
e) kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje
się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora
gimnazjum, do którego uczęszczał.
5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie
potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa
i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty – 14 lipca 2017 r. do godz. 16.00.
7. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie pisemnego oświadczenia
potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie
określonym w terminarzu.
8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej
przewodniczącego i określa zadania członków.
9. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:
a) podaje informację o warunkach rekrutacji,
b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie
z kryteriami i warunkami określonymi w regulaminie,
c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
d) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,
e) podaje informację o wolnych miejscach w szkole,
f) rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie
i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach, w tym określa warunki
i kryteria rekrutacji uzupełniającej.
g) sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się
z dokumentami regulującymi działalność szkoły (Statut), a z chwilą przyjęcia do
szkoły do ich przestrzegania.
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IV. KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM
1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.
2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana
przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania
rekrutacyjno - kwalifikacyjnego.
3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym, mają w następującej
kolejności kandydaci, których dotyczą:

L.p.

Oddziały

1

wszystkie

2

wszystkie

3

wszystkie

4

wszystkie

5

wszystkie

Pierwszeństwo określa się na
podstawie:
Opinia poradni pedagogicznoProblemy zdrowotne
psychologicznej, w tym poradni
specjalistycznej
Oświadczenie o wielodzietności
opatrzone klauzulą: „Jestem
Wielodzietność rodziny kandydata
świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego zeznania”.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, orzeczenie o
niepełnosprawności lub orzeczenie
Niepełnosprawność kandydata,
równoważne w rozumieniu
rodzica kandydata, obojga
przepisów ustawy z 27 VIII 1997 o
rodziców, rodzeństwa kandydata rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721 ze zmianami)
Prawomocny wyrok sądu
rodzinnego orzekający rozwód lub
separację, akt zgonu oraz
Samotne wychowywanie
oświadczenie o samotnym
kandydata w rodzinie
wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem
Dokument poświadczający objęcie
dziecka pieczą zastępczą zgodnie z
Objęcie kandydata pieczą
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o
zastępczą
wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 135 ze zm.)
Kryterium pierwszeństwa

4. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje
Dyrektor szkoły.
5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego
o
zasięgu
wojewódzkim
lub
ponadwojewódzkim,
przeprowadzonego przez kuratorów oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności.
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6. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się
o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na
piśmie.
7. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów
określonych w p. II.1-3 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania
rekrutacyjno - kwalifikacyjnego, a odnośnie p. II.5 - nieuwzględnienie tych osiągnięć i
uprawnień w procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.
8. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia
otrzymują określoną liczbę punktów .
9. Punkty przyznawane są za:
a. Wynik egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
b. Suma punktów za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
c. Suma punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum.
1. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać kandydat wynosi 200.
2. Zasady punktacji:
a. Za wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku gimnazjum można uzyskać
maksymalnie
100
punktów
(tj.
50%
ogólnej
ilości
punktów)
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
 język polski - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent;
 historia i wiedza o społeczeństwie - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent;
 matematyka - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent;
 przedmioty przyrodnicze - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent;
 język obcy nowożytny na poziomie podstawowym - 0,2 punktu za każdy
uzyskany procent;
b. Za oceny końcowe uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać maksymalnie 100 punktów
zgodnie z poniższymi zasadami:
Przedmiot

Punktacja szczegółowa
Dopuszczający – 2 punkty
Dostateczny – 8 punktów
Język polski
Dobry – 14 punktów
Bardzo dobry – 17
matematyka
punktów
Celujący - 18 punktów
dwa przedmioty
Dopuszczający – 2 punkty
wybrane
Dostateczny – 8 punktów
przez kandydata
Dobry – 14 punktów
spośród:
Bardzo dobry –
język obcy, historia,
17punktów
wos, biologia, chemia, Celujący - 18 punktów
geografia, fizyka,
informatyka
Świadectwo ukończenia gimnazjum
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Punktacja maksymalna

18 punktów

18 punktów
za każdy z wybranych przedmiotów

7 punktów

z wyróżnieniem
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem
o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień
(o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art.
20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art.
20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy)

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim
(przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wyd. na
podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust.2 pkt 8
ustawy)

Tytułu finalisty konkursu
przedmiotowego
10 punktów
Tytułu laureata konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego
7 punktów
Tytułu finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego
5 punktów
Tytułu finalisty konkursu
z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej
10 punktów
Tytułu laureata turnieju
z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej
4 punktów
Tytułu finalisty turnieju
z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej
3 punkty
Dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu przedmiotowego
10 punktów
Dwóch lub więcej tytułów laureata
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
7 punktów
Dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego
5 punktów
Tytułu finalisty konkursu
przedmiotowego
7 punktów
Tytułu laureata konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego
5 punktów
Tytułu finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego
3 punkty
Dwóch lub więcej tytułów finalisty

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących
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konkursem albo turniejem o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim
(przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 32a ust.4 i art. 22 ust.
2 pkt 8 ustawy)

konkursu
z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej
10 punktów
Dwóch lub więcej tytułów laureata
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej
7 punktów
Dwóch lub więcej tytułów finalisty
turnieju
z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej
5 punktów
Tytułu finalisty z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
7 punktów
Tytułu laureata turnieju
z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej
3 punkty
Tytułu finalisty turnieju
z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej
2 punkty
międzynarodowym
4 punkty
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy
krajowym
innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub
3 punkty
sportowych organizowanych przez kuratora
wojewódzkim
oświaty lub inne podmioty działające na terenie
2 punkty
szkoły, na szczeblu:
powiatowym
1 punkt
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie powyżej wymienione
osiągnięcia w zawodach i konkursach wynosi 18 punktów.
Stałe zaangażowanie się w pracę społeczną, w tym na
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
3 punkty
wolontariatu(wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum)
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii,
wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego
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nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za
uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
5)W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2
ustawy, przelicza się
na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum z zajęć edukacyjnych,
z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub
dana część egzaminu gimnazjalnego,
których dotyczy zwolnienie.
6)W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z
języka obcego nowożytnego
na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty
ocenę z języka obcego nowożytnego
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wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej
w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej
z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
5. Planowana liczba oddziałów może ulec zmianie.

V. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
Lp.

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
1.

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku o przyjęcie,
wydrukowanego z systemu,
podpisanego przez kandydata i jego
rodziców (prawnych opiekunów)
składany wyłącznie w szkole
pierwszego wyboru
16.06- 19.06.2017
Możliwość dokonania zmiany wyboru
szkoły
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
23.06. od godz.12.00szkoły o potwierdzoną za zgodność
do 28.06.2017 r. do
kopię świadectwa ukończenia
godz. 16.00
gimnazjum oraz zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego
05.07.2017r.
Podanie przez komisję rekrutacyjną
do godz.16.00
do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych, a także
najniższą liczbę punktów , która
uprawnia do przyjęcia.
Potwierdzenie przez rodzica/ prawnego
06.07 od godz.10.00 – opiekuna kandydata woli przyjęcia w
do 14.07.2017 r. do postaci przedłożenia:
godz. 12.00
- oryginału świadectwa,
- oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego,
- 2 zdjęć o wymiarach 33 x 42 mm
(podpisanych: imię i nazwisko, data
urodzenia, adres), Karty Zdrowia i Karty
Szczepień,
- zaświadczenia lekarskiego - deklaracji
dotyczącej wyboru języków obcych i
poziomów ich nauczania (druk w
08.05 od godz. 10.00
– 19.05.2017 r.
do godz.16.00

2.
3.

4.

5.
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Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
10.08. od
godz.10.00 –
14.08.2017r.
do godz. 16.00
---------------------

--------------------

do28.08.2017r. do
godz.12.00

Od 29.08.- od 8.00
do 30.08.2017 do
godz. 16.00

6.

14.07.2017
do godz.16.00

załączniku).
Podanie przez komisję rekrutacyjną
do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Do 31.08.2017r.
do godz.16.00

Niedostarczenie przez ucznia oryginału świadectwa wraz z oryginałem zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałych dokumentów
do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany w terminie określonym
postanowieniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału
w dalszej rekrutacji do klas I.

10. Przez określenie "przedmioty wybrane dla oddziału" rozumie się:

szkoła

oddział

rozszerzone zajęcia
edukacyjne w LO

Przedmioty na świadectwie
ukończenia gimnazjum, które są
punktowane zgodnie z zasadą
określoną w p. 9.2.b

język angielski,
geografia oraz
biologia lub historia

język polski,
matematyka,
język obcy*,
geografia, lub biologia lub historia*

A
LO

LO

„klasa
społecznoprzyrodnicza”
B
„klasa
informatycznomenedżerska”

język angielski,
informatyka oraz
geografia lub wos

język polski,
matematyka,
język obcy*,
informatyka lub geografia lub wos*

*Brana jest pod uwagę wyższa z ocen.

VII. UWAGI KOŃCOWE
1.

Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja RekrutacyjnoKwalifikacyjna.

2.

Rodzic kandydata (kandydat pełnoletni) w przypadku nieprzyjęcia do szkoły może w
ciągu 7 dni wystąpić o uzyskanie uzasadnienia decyzji komisji. Komisja w ciągu 5 dni
sporządza uzasadnienie. W przypadku odpowiedzi negatywnej rodzic ma 7 dni na
odwołanie się od decyzji SKRK do dyrektora szkoły.

3.

Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Jeśli zostanie podtrzymana decyzja
negatywna, rodzic może się odwołać do sądu administracyjnego.

4.

Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne po każdym etapie rekrutacji sporządzają
i podpisują protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
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5.

Dokumenty wymienione w punkcie IV.3 można składać w postaci: oryginału, kopii
poświadczonej notarialnie, odpisu lub wyciągu z dokumentu (art. 76a kpa), kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica, oświadczenia złożonego pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Warszawa, 25.04.2017 r.
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