Zasady rekrutacji uczniów do XLVIII LO im. Edwarda
Dembowskiego na rok szkolny 2018/2019
ZASADY REKRUTACJI
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do XLVIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie i nie stanowi podstawy do ubiegania się o
przyjęcie do innych szkół ponadgimnazjalnych.
W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjną (SKR) i wyznacza jej przewodniczącego.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
a) podaje do wiadomości kandydatom informację o warunkach rekrutacji,
b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur,
c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej
i listy kandydatów nie zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej,
d) ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę
uczęszczania do XLVIII LO,
e) ogłasza wyniki rekrutacji uzupełniającej,
f) ogłasza listę przyjętych do klasy pierwszej,
g) sporządza i podpisuje protokół postępowania rekrutacyjnego po ogłoszeniu list
przyjętych.
Kandydaci do XLVIII Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2018/2019
przyjmowani będą do klas o następujących kierunkach nauczania:

IA

humanistyczny
•
•
•
•

IB

przedmioty w wymiarze rozszerzonym: język polski, historia
przedmioty uzupełniające: przyroda, kultura antyczna
języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski
przedmioty punktowane w rekrutacji : język polski, matematyka, język angielski, historia

biologiczno - chemiczny
•
•
•
•

przedmioty w wymiarze rozszerzonym: biologia, chemia
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, techniki laboratoryjne
języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski
przedmioty punktowane w rekrutacji : język polski, matematyka, biologia, chemia

geograficzno - językowy

IC
•
•
•
•

przedmioty w wymiarze rozszerzonym: język angielski, geografia
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, strategie komunikacyjne w języku
obcym
języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski
przedmioty punktowane w rekrutacji : język polski, matematyka, język angielski, geografia
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ID

matematyczno - fizyczny
•
•
•
•

IE

przedmioty w wymiarze rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka,
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski
przedmioty punktowane w rekrutacji : język polski, matematyka, fizyka, informatyka

europejski
•
•
•
•

IF

przedmioty w wymiarze rozszerzonym: historia, WOS,
przedmioty uzupełniające : przyroda
języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski
przedmioty punktowane w rekrutacji : język polski, matematyka, historia, WOS

matematyczno - geograficzny
•
•
•
•

przedmioty w wymiarze rozszerzonym: matematyka, geografia
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia biznesu
języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski
przedmioty punktowane w rekrutacji : język polski, matematyka, język angielski, geografia

1. W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego,
matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za
wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za
inne osiągnięcia, kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin
przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Liczba punktów
uzyskanych przez kandydata jest równa sumie wyników procentowych
zawartych w zaświadczeniu o egzaminie gimnazjalnym z języka polskiego,
WOS-u i historii, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego na
poziomie podstawowym (wynik z każdego przedmiotu mnoży się przez
współczynnik 0,2)
b) 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za ocen na świadectwie
ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego, matematyki i
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez dyrektora szkoły
oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum.
2. Oceny z zajęć edukacyjnych uwzględnianych w procesie rekrutacji wymienionych
na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane są następująco:
a) celujący – 18 punktów
b) bardzo dobry – 17 punktów
c) dobry – 14 punktów
d) dostateczny – 8 punktów
e) dopuszczający – 2 punkty
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3. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego, na podstawie art.44 zw ust. 2 i art. 44 zz 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:
f) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
g) bardzo dobrym – przyznaje się po 18
h) dobrym punktów– przyznaje się po 13 punktów,
i) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
j) 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 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
4. 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.
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5. 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.
6. W przypadku kandydata ze świadectwem ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
przyznaje się dodatkowo 7 punktów
7. Sposób
przeliczania
na
punkty
na świadectwie ukończenia gimnazjum:

osiągnięć

ucznia

wymienionych

10 pkt. - liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie,
przedmiotowym organizowanym przez kuratorów oświaty na szczeblu
ponadwojewódzkim lub za co najmniej dwa tytuły finalisty konkursów
przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu
wojewódzkim.
7 pkt. – liczba punktów za tytuł laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego organizowanego przez kuratorów oświaty na szczeblu
ponadwojewódzkim, za co najmniej dwa tytuły laureata konkursów tematycznych
lub interdyscyplinarnych organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu
wojewódzkim lub tytuł finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez
kuratora na szczeblu wojewódzkim.
5 pkt. - liczba punktów za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego organizowanego przez kuratorów oświaty na szczeblu
ponadwojewódzkim, za co najmniej dwa tytuły finalisty konkursów tematycznych
lub interdyscyplinarnych organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu
wojewódzkim oraz za tytuł laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego organizowanego przez kuratora na szczeblu wojewódzkim.
4 pkt. – liczba punktów za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach
wiedzy, sportowych lub artystycznych na szczeblu międzynarodowym.
3 pkt. - liczba punktów za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego organizowanego przez kuratora lub inne podmioty działające
na terenie szkoły na szczeblu wojewódzkim; za uzyskanie wysokiego miejsca na
zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych na szczeblu krajowym; za
aktywność na rzecz innych.
2 pkt. - liczba punktów za osiągnięcie wysokiego miejsca w zawodach
wiedzy, sportowych lub artystycznych na szczeblu wojewódzkim.
1 pkt. – liczba punktów za osiągnięcie wysokiego miejsca w zawodach
wiedzy, sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym.
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W przypadku większej liczby osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych lub
sportowych otrzymuje maksymalnie 18 punktów.
8. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.
9. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na
liście kandydatów do liceum w wyniku postępowania rekrutacyjnego
10. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od wyników uzyskanych
w postępowaniu rekrutacyjnym.
11. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w
postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
a) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej,
b) kandydaci z rodzin wielodzietnych.
c) kandydaci niepełnosprawni
d) osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością rodziców/opiekunów prawnych
lub rodzeństwa
e) dzieci samotnych rodziców,
f) osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych (potwierdzone odpowiednimi
dokumentami).
g) Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
12. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor
Liceum.
13. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w
terminarzu jest potwierdzeniem wyboru XLVIII LO w Warszawie i podstawą do
umieszczenia na liście przyjętych do szkoły.
14. O kolejności na liście kandydatów do liceum decyduje suma punktów uzyskana przez
kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
15. Liczbę przyjętych kandydatów określa Dyrektor Liceum w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę.
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PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni
może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1.
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 lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, o
którym mowa w pkt. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na
rozstrzygnięcie dyrektora szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu
administracyjnego.
1.

UWAGI KOŃCOWE
1. Decyzję o przyjęciu kandydata XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im.
Edwarda Dembowskiego podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna
2. W związku z wdrożeniem elektronicznego wspomagania rekrutacji:
a) kandydat składając dokumenty 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 tego
oddziału, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,
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.
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VI.

Siedziba szkoły:

Telefon / Fax:
Strona www:
Adres e-mail:

KONTAKT

XLVIII Liceum Ogólnokształcące
Im. Edwarda Dembowskiego
ul. Szczęśliwicka 50/54
02-353 Warszawa
(22) 822-06-58
www.lo48.waw.pl
lo48@lo48.waw.pl
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