
Regulamin rekrutacji 

do CLXIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie 

na rok szkolny 2022/2023 

I. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1148

ze zm.), zwana dalej Ustawą – rozdział 6. 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca

2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. 

zm. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 

z 2019 r. Poz. 1737), zwane dalej Rozporządzeniem. 

4. Statut CLXIII  Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie – Dział VIII Rekrutacja do liceum. 

II. KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

1A – humanistyczna 

Przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, historia, j.angielski  

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, j.angielski  

Języki: angielski – kontynuacja; j.niemiecki , j.hiszpański – od podstaw /kontynuacja. 

1B –ekonomiczna 

Przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski  

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski 

Języki: angielski – kontynuacja; j.niemiecki , j.hiszpański – od podstaw /kontynuacja. 

1C – biologiczno-chemiczna 

Przedmioty punktowane: j.polski, matematyka i dwa do wyboru spośród: biologia, chemia, 

j.angielski

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka/j.angielski, 



Języki: angielski – kontynuacja; j.niemiecki , j.hiszpański – od podstaw /kontynuacja.  

1D – lingwistyczno-społeczna 

Przedmioty punktowane: j.polski, matematyka i dwa do wyboru spośród: j.angielski, 

j.hiszpański i wos 

Przedmioty rozszerzone: j.angielski, j.hiszpański i wos 

Języki: angielski – kontynuacja; j.niemiecki , j.hiszpański – od podstaw /kontynuacja.  

 

 

III. KRYTERIA REKRUTACJI 

1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę 

punktów - maksymalnie 200. 

1.1) 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty. 

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty przedstawione 

w procentach wyniki z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, a z języka obcego 

nowożytnego mnoży się przez 0,3. 

1.2) 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora jako brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły (patrz punkt II) oraz za inne osiągnięcia ucznia 

odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

2. 1) Przeliczanie punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów 

branych pod uwagę przy ustalaniu punktacji w poszczególnych oddziałach CLXIII LO (patrz 

punkt II.)  

• Oceny z czterech przedmiotów punktowanych do danego oddziału na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej maks. 72 pkt.: 

▪ celujący 18 pkt. 

▪ bardzo dobry 17 pkt. 

▪ dobry 14 pkt. 

▪ dostateczny 8 pkt. 

▪ dopuszczający 2 pkt. 

• Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt. 

• Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (szczegółowe zasady przeliczania 

określa par. 6. Rozporządzenia) maks. 18 pkt. 

• Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt. 

 2. 2) inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  



• Zasady rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych 

określa art. 132. Ustawy. 

• Zasady przeliczania punktów w przypadku osób zwolnionych z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub danej jego części bądź zakresu określa 

par.8. Rozporządzenia. 

 

IV. SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI 

Kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 podany został w Komunikacie Ministerstwa 

Edukacji i Nauki „Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2022-2023”.  

https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2  

V. KOMISJA REKRUTACYJNA 

Rekrutację do szkoły przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, której zadania określają art.157. i 

158. Ustawy oraz par. 9. i 10. Rozporządzenia. 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

1. Tryb odwoławczy opisany został w art. 158. Ustawy. 

2. Kandydat i jego prawni opiekunowie muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie i 

przetwarzanie danych osobowych przez CLXIII  Liceum Ogólnokształcące w Warszawie; 

a) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu uczęszczania do CLXIII LO; 

b) dane kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w CLXIII LO przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 

została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem 


