
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

CLXVI Liceum Ogólnokształcącego  

na rok szkolny 2022/2023 

  

Podstawa Prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1082) rozdział 6 (art. 130-164) 

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

w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania 

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

z 2019 r. poz. 1737) 

3. Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół 

ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół 

dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023. 

4. UCHWAŁA NR XXV/713/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie 

do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. 

Warszawę. 

§ 1 

Regulamin określa warunki i kryteria rekrutacji uczniów do klasy pierwszej ogólnej 

i sportowej w CLXVI Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2022/2023 

§ 2 

1. Dyrektor powołuje szkolna komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną oraz wyznacza 

jej przewodniczącego. 

2. Nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym sprawuje Dyrektor szkoły. 
 

§ 3 

Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności: 

 Ustalenie i podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach 
i kryteriach rekrutacji 

 Ustalenie wyników postepowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego 

 Ogłoszenie list kandydatów 

 Sporządzenie protokołu postepowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego 



 

§ 4 

1. Szkoła prowadzi rekrutację do klasy pierwszej CLXVI Liceum 

Ogólnokształtującego w cyklu czteroletnim w roku szkolnym 2022/2023 o profilu: 

 Ogólnym – jedna klasa – liczba miejsc 32 (1 La) – przedmioty rozszerzone: 

język angielski, matematyka i geografia 

 Sportowym – dwie klasy:  

a) Dyscypliny sportowe: pływanie i piłka nożna – liczba miejsc 32 (1Lbs) 

przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, biologia 

b) Dyscypliny sportowe: koszykówka i judo  – liczba miejsc 32 (1Lcs) 

przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, biologia 

UWAGA. Termin składania wniosków do klas sportowych jest krótszy niż do klas 

ogólnych. 

2. W szkole obowiązuje nauczanie dwóch języków obcych, gdzie język angielski 

jest językiem obowiązkowym (kontynuacja), drugi język obcy jest do wyboru 

(od podstaw lub kontynuacja): 

 Język niemiecki 

 Język hiszpański 

§ 5 

1. Rekrutacja do CLXVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie prowadzona 

jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

 Kandydaci do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży:  

 dokonują rejestracji internetowej wybierając dowolną liczbę szkół 

 w obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów 

zgodnie z listą preferencji 

 w szkole pierwszego wyboru składają ujednolicone podanie pobrane 

ze strony Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji  

 szkoły podstawowe prowadzone przez m. st. Warszawę będą zakładały konta 

oraz wprowadzały do Systemu wyniki egzaminu ośmioklasisty oraz oceny 

ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

 kandydaci spoza Warszawy oraz kandydaci z szkół niepublicznych ubiegający 



się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych 

przez m. st. Warszawę, podobnie jak w ubiegłych latach, będą samodzielnie 

dokonywali ww. czynności. 
 

WYMAGANE DOKUMENTY – REKRUTACJA DO KLASY OGÓLNEJ 
 

W toku rekrutacji kandydaci i ich rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani 

przygotować następujące dokumenty: 

 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu elektronicznego 

i podpisany przez kandydata i rodziców / opiekunów prawnych. 

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków i kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia) 

4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia). 
 

Wszystkie dokumenty kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru. 
 

Niezłożenie w odpowiednim terminie wymaganych dokumentów powoduje 

pominięcie kandydata w dalszych etapach rekrutacji. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY – REKRUTACJA DO KLASY SPORTOWEJ 

W toku rekrutacji kandydaci i ich rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani 

przygotować następujące dokumenty: 
 

1.  Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu elektronicznego 

i podpisany przez kandydata i rodziców / opiekunów prawnych. 

2. Przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej kandydat dostarcza wraz 

z wnioskiem oryginał orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania 

sportu.  

3. Pisemna zgoda rodziców / opiekunów prawnych na uczęszczanie dziecka 

do klasy sportowej. 

4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia).  

5. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia) 

6. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków i kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 



Wszystkie dokumenty kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru. 

Niezłożenie w odpowiednim terminie wymaganych dokumentów powoduje 

pominięcie kandydata w dalszych etapach rekrutacji.  

 

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

do klas ogólnych/ sportowych składają oświadczenia potwierdzające wolę 

podjęcia nauki w danej szkole przez złożenie: 

1. oryginału świadectwa 

2. oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki 

3. dwóch podpisanych imieniem i nazwiskiem fotografii kandydata 

4. kwestionariusz kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej dostępny na stronie 

internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły 

5. kartę zdrowia 

6. deklaracji woli uczestniczenia w zajęciach z religii/etyki. 

 

Niezłożenie w odpowiednim terminie wymaganych dokumentów powoduje 

pominięcie kandydata w dalszych etapach rekrutacji. 

 

 

 

§ 6 

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS OGÓLNYCH 

 

1. O przyjęciu absolwenta szkoły podstawowej do klasy  pierwszej ogólnej CLXVI 

Liceum Ogólnokształcącego decyduje suma punktów uzyskanych z: 

 Wyniki egzaminu ośmioklasisty 

 Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych odnotowanych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej 

 Świadectwo z wyróżnieniem 

 inne osiągnięcia kandydatów  

2. Zasady przeliczenia na punkty ocen z j. polskiego, matematyki  i  dwóch wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ilustruje poniższa tabela:  



typ szkoły profil 
przedmioty 

punktowane 
liczba punktów 

Liceum  

Ogólnokształcące 
ogólny 

 j. polski 

 matematyka 

 geografia 

 najwyższa ocena z 

języka obcego 

obowiązkowego 

celujący - 18 

bardzo dobry -17 

dobry - 14 

dostateczny -8  

dopuszczający -2 

 200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 

w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego, 

matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także 

za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki  (oraz za inne 

osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie), w tym:  

a) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej; z języka polskiego, 

matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych 

w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie 

b) 100 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 

za egzamin ósmoklasisty. 

Przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:  

Język polski – max. 100% pomnożony przez współczynnik 0,35 

Matematyka - max. 100% pomnożony przez współczynnik 0,35 

Język obcy nowożytni - max. 100% pomnożony przez współczynnik 0,30 

3. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej przeliczane są na punkty według zasad: 

a) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje 

się 7 punktów 

b) za udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych przyznaje 

się punkty:   

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 

zawartych porozumień:  



  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 7 punktów 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 5 punktów; 

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, 

przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 

pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy: 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 

się 10 punktów 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczani szkoły artystycznej – przyznaje 

się 4 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 

3 punkty 

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje 

się 10 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 3 punkty; 

e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy: 



 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 10 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 punktów, 

  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 

się 3 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  2 punkty; 

f) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione 

wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

 krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

 powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

g) 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 szkoły podstawowej, 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. 

h) 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. 
 



(Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono być wpisane 

na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie na świadectwo 

decyduje dyrektor szkoły podstawowej). 
 

4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ośmioklasisty w całości zgodnie z obowiązującym prawem, przelicza 

się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym 

za uzyskanie z: 
 

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; 
 

b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się 30 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu 

kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:  

 wielodzietność rodziny kandydata; 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym 

ustalono indywidualny program lub tok nauki 

 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-04-2014&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-04-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-04-2014&qplikid=1#P1A6


KRYTERIA REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH 

§ 7 

typ szkoły profil 
przedmioty 

punktowane 
liczba punktów 

Liceum 

Ogólnokształcące 

 

sportowy 

 j. polski 

 matematyka 

 biologia 

 najwyższa ocena 

z języka obcego 

obowiązkowego 

celujący - 18 

bardzo dobry - 17 

dobry - 14 

dostateczny - 8  

dopuszczający - 2 

Przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen ze świadectwa, także 

dla osób, które były zwolnione z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 

przyznawanie punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie odbywa 

się na tych samych zasadach co dla klasy ogólnej – max. liczba punktów to 200.  

1. Do klasy sportowej CLXVI Liceum Ogólnokształcącego mogą kandydować tylko 

uczniowie, których stan zdrowia pozwala na intensywne uprawianie sportu 

i posiadają orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu.  

2. Oryginał orzeczenia lekarskiego należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem 

do próby sprawności fizycznej. Kandydaci bez aktualnego orzeczenia 

lekarskiego nie będą dopuszczeni do próby.  

3. Kandydaci powinni przedstawić pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie 

do oddziału sportowego.  

4. Wszyscy kandydaci przystępują do próby sprawności fizycznej na warunkach 

ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportu.  

5. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna podaje informację o ilości punktów 

zdobytych podczas próby sprawności fizycznej oraz czy kandydat ją zaliczył. 

Informacja taka będzie dostępna dla kandydata po zalogowaniu się w systemie 

elektronicznej rekrutacji.  

6. W rekrutacji do oddziałów sportowych biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy 

osiągnęli pozytywny wynik próby sprawności fizycznej (tj. zaliczyli próg punktowy). 

7. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy zaliczyli próbę sprawności 

fizycznej, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej. 



8. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie brane są pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty  

b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z: języka    

polskiego, matematyki, biologii i języka angielskiego 

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,  

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 

 uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego 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 szkoły, 

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.  

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego 

brane są pod uwagę łącznie 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. 

 

  



PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ  

§ 8 

 

1. Wszyscy kandydaci przystępują do próby sprawności fizycznej. Próba sprawności 

fizycznej jest przeprowadzana wyłącznie przez nauczycieli wskazanych przez 

Dyrektora CLXVI LO. 
 

2. Zasady przeprowadzania próby sprawności fizycznej dla poszczególnych 

dyscyplin sportowych oraz liczba punktów możliwych do zdobycia zostały 

określone przez związki sportowe właściwe dla danej dyscypliny.  

 

3. Próg zaliczenia próby (tj. pozytywny wynik próby) został określony przez związki 

sportowe właściwe dla danej dyscypliny. Kandydaci, którzy nie uzyskają 

pozytywnego wyniku, nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

4. Do próby sprawności fizycznej kandydat przystępuje tylko jeden raz.  

 
 

5. Kandydaci przystępują do próby sprawności fizycznej w stroju sportowym 

bez oznaczeń klubowych. 

 
PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

§ 9 
 

 W terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o podanie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia jego dziecka do danej szkoły 
 

 Rodzice/ opiekunowie prawni kandydata mogą wnieść do Dyrektora szkoły 

odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania 

uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej. 

 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od decyzji komicji rekrutacyjnej w terminie 

3 dni od dnia złożenia. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga 

do Sądu Administracyjnego 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 10 

 

1. Liczbę przyjętych kandydatów określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. 



2. Wniosek i wszelkie dokumenty kandydaci i ich rodzice /opiekunowie prawni 

powinni składać osobiście w sekretariacie szkoły CLXVI Liceum 

Ogólnokształcącego, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa. 

3. Listy kandydatów podane będą do publicznej wiadomości i umieszczone 

w widocznym miejscu w siedzibie szkoły oraz dostępne po zalogowaniu na konto 

kandydata. 

§ 11 
 

Rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej CLXVI Liceum Ogólnokształcącego 

odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych 

w Harmonogramie postepowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół 

ponadpodstawowych 2022/23 opublikowanym na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Warszawie, link poniżej: 

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol  
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