REGULAMIN REKRUTACJI
do CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie
na rok szkolny 2018/2019
Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późniejszymi
zmianami).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 60).
4. 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 stopnie,
dla kandydatów będących absolwentami gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586).
5. Zarządzenie 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.
6. Zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół
dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.
I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
§1
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia
w Warszawie i nie stanowi podstawy do ubiegania się o przyjęcie do innych szkół ponadgimnazjalnych.
§2
1. W roku szkolnym 2018/2019 tworzy się następujące klasy:
Klasa 1A – psychologiczno – społeczna
trzeci przedmiot do wyboru
przedmioty rozszerzone
spośród następujących
przedmiotów
język polski
biologia
chemia
wiedza o społeczeństwie
matematyka

przedmiot uzupełniający
psychologia
zachowań społecznych

Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach: psychologia, filozofia,
socjologia, dziennikarstwo, public relations, kulturoznawstwo.
Klasa 1B – politologiczna
trzeci przedmiot do wyboru
spośród następujących
przedmiot uzupełniający
przedmiotów
język polski
historia
język angielski
prawo w praktyce
wiedza o społeczeństwie
geografia
Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach: politologia, socjologia, prawo,
dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, historia, europeistyka.
przedmioty rozszerzone
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Klasa 1C – dziennikarska
trzeci przedmiot do wyboru
spośród następujących
przedmiot uzupełniający
przedmiotów
język polski
język angielski
media w praktyce
wiedza o społeczeństwie
historia / geografia
Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach: dziennikarstwo, filozofia, filologia
polska, socjologia, filologie słowiańskie, kulturoznawstwo.
przedmioty rozszerzone

Klasa 1D – teatralno – filmowa
trzeci przedmiot do wyboru
spośród następujących
przedmiot uzupełniający
przedmiotów
język angielski
język polski
edukacja filmowa i teatralna
wiedza o społeczeństwie
historia
matematyka
Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach: aktorstwo, teatrologia, reżyseria,
filmoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska.
przedmioty rozszerzone

Klasa 1E – medyczna
trzeci przedmiot do wyboru
przedmioty rozszerzone
spośród następujących
przedmiot uzupełniający
przedmiotów
język angielski
biologia
wiedza o społeczeństwie
elementy łaciny dla przyrodników
chemia
matematyka
Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach: medycyna, farmacja, biochemia,
biotechnologia, biofizyka, fizjoterapia.
2. W oddziałach, w których istnieje możliwość wyboru przedmiotu nauczanego w zakresie rozszerzonym z
podanej puli przedmiotów, nauczanie wybranego przedmiotu może być prowadzone w obrębie danego
oddziału lub w grupach międzyoddziałowych.
3. Przydział do grupy, o której mowa w punkcie 2., następuje na podstawie deklaracji wyboru, składanej przez
ucznia i jego rodzica/prawnego opiekuna do końca marca 2019 roku.
4. Grupa, o której mowa w punkcie 2., liczy nie mniej niż 20 uczniów i nie więcej niż 32 uczniów.
5. W przypadku liczby uczniów, przekraczającej limit, o którym mowa w punkcie 2, o przyjęciu do grupy
decyduje kolejność wyznaczana przez oceny uzyskane z danego przedmiotu w I półroczu klasy pierwszej.
6. Trzeci przedmiot do wyboru będzie realizowany, jeśli zostanie spełniony warunek o którym mowa
w punkcie 4.
7. W rekrutacji do klas pierwszych mogą brać udział uczniowie klas III szkół gimnazjalnych, którzy spełniają
warunki określone w powołanym na wstępie rozporządzeniu.
§3
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
programowej gimnazjum z co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie
od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
§4
W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję
Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
a. podaje informacje o warunkach rekrutacji,
b. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w regulaminie,
c. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych do przyjęcia,
d. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,
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e. podaje informację o wolnych miejscach w szkole,
f. sporządza i podpisuje protokoły z kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego.
§5
1. Maksymalnie kandydat może uzyskać 200 punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum, a także za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym:
a. 100 punktów – za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki
egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik 70%,
co daje 70*0,2=14 punktów w rekrutacji).
b. 100 punktów – za osiągnięcia edukacyjne wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech
przedmiotów – języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez
Dyrektora Szkoły w zależności od kierunku kształcenia oraz za inne osiągnięcia nauczania wymienione
w świadectwie ukończenia gimnazjum.
Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów
w zależności od kierunku kształcenia:
Ilość punktów

Ocena

18 punktów

celujący

17 punktów

bardzo dobry

14 punktów

dobry

8 punktów

dostateczny

2 punkty

dopuszczający

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę przy
ustalaniu punktacji w poszczególnych oddziałach
Oddział
przedmioty
1A
język polski, matematyka, język obcy, biologia/wiedza o społeczeństwie/chemia
1B
język polski, matematyka, język obcy, historia/wiedza o społeczeństwie/geografia
1C
język polski, matematyka, język obcy, informatyka/historia/wiedza o społeczeństwie
1D
język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie/ historia
1E
język polski, matematyka, język obcy, biologia/chemia
2. Sposób przeliczania punktów za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 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 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;
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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) uzyskanie w zawodach wiedzy będących 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:
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,
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.
3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, 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.
4. 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,
5. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów,
6.1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie
art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki,
historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego 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,
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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.
6.2 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.
6.3. 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 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.
7.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.
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą
9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz
informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do publicznej szkoły.
10. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do publicznej szkoły jeżeli wyniku postępowania
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
11. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów
nieprzyjętych do liceum. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
lub informację o liczbie wolnych miejsc.
12. Listy o których mowa w punkcie 9 i 11, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
13. Liczbę przyjętych kandydatów określa Dyrektor Liceum w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
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14. Zasady rekrutacji do grup językowych:
a. liczebność grup językowych jest ograniczona do maksymalnie 24 osób.
b. planowane są maksymalnie po dwie grupy języka: francuskiego i niemieckiego.
c. wybór drugiego języka obcego następuje w momencie składania oryginałów świadectwa ukończenia
gimnazjum i wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
d. jeżeli do grupy językowej zgłosi się mniej niż 13 osób, szkoła zaproponuje kandydatom wybór innego
języka z oferty edukacyjnej szkoły.
e. w przypadku zbyt dużej liczby chętnych do danej grupy językowej (powyżej 24 osób) o zakwalifikowaniu
się kandydata do danej grupy, decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
f. pozostałym kandydatom szkoła zaproponuje wybór innego języka obcego z oferty edukacyjnej liceum.
g. w przypadku jednakowej liczby punktów o przyjęciu do danej grupy językowej decyduje test predyspozycji
językowych przeprowadzony na początku września 2018 roku.

II. WYMAGANE DOKUMENTY
§6
Kandydaci składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
a. kwestionariusz - podanie potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna,
b. oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz
oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego,
c. kartę zdrowia,
d. 3 fotografie (podpisane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres)
e. zaświadczenia z konkursów, opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub publicznej
poradni specjalistycznej.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami
regulującymi działalność szkoły (Statut, w tym WSO), a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.
W przypadku elektronicznego wspomagania rekrutacji:
a. kandydat składając dokumenty określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
b. każdy kandydat zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów,
c. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów- zostaje
on przydzielony do tego i tylko tego oddziału, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,
d. kandydat, który zostaje zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie zamieszczony na listach
przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.

III. TERMINARZ REKRUTACJI
§7
Na podstawie zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty ustala się następujące czynności i terminarz
rekrutacji kandydatów:
1. Składanie dokumentów (kwestionariusz-podanie):
a. od 10 maja od godz. 1000 do 18 maja do godz. 1500: kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków i kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
2. Od 15 czerwca od godz. 1000 do 19 czerwca do godz. 1600 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru
szkoły.
3. Od 22 czerwca godz. 1200 do 27 czerwca godz. 1600 kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru,
w której mają złożone wnioski o przyjęcie, po jednej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej
stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły
o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego
osoby;
4. 6 lipca do godz. 1600 Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy
pierwszej, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy są uszeregowane w kolejności
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alfabetycznej.
6. Od 6 lipca od godz. 1200 do 12 lipca do godz. 1000 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole składając oryginał świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
7. 12 lipca do godz. 1600 Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły
oraz kandydatów nieprzyjętych do szkoły (zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w
kolejności alfabetycznej), a także informację o ewentualnej liczbie wolnych miejsc i najniższej liczbie
punktów uprawniających do przyjęcia.
Rekrutacja uzupełniająca:
7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami,
od 13 lipca od godz. 800 do 16 lipca do godz. 1600 na wolne miejsca kandydaci składają wnioski o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
8. 29 sierpnia o godz. 1200 Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy
pierwszej, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
9. Od 29 sierpnia od godz. 1200 do 30 sierpnia do godz. 1600, kandydaci umieszczeni na listach kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego;
10. 31 sierpnia o godz. 1200 Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów przyjętych
do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, a także informację
o ewentualnej liczbie wolnych miejsc i najniższej liczbie punktów uprawniających do przyjęcia.

IV.PROCEDURY ODWOŁANIA
§8
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie.
2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w terminie 5 dni od dnia
wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, może wnieść do dyrektora odwołanie
od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

Teresa Wesołowska
Dyrektor

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2018 r.
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