
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 1/2023 

Dyrektora LXVII LO 

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych  
w LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

w roku szkolnym 2023/2024 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 
r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) 
 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431) 
 

3. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 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 2023/2024 
 

I. OFERTA EDUKACYJNA  

1. W roku szkolnym 2023/24 zostaną otwarte cztery klasy pierwszych. Przedmioty 
rozszerzone są przypisane do poszczególnych klas jako obowiązkowe i nie ma 
możliwości indywidualnej rezygnacji, zamiany bądź wyboru przedmiotu rozszerzonego 

a. Klasa 1A „medyczno-przyrodnicza” (przedmioty rozszerzone matematyka, 
biologia i chemia) 

b. Klasa 1B „politechniczna” (przedmioty rozszerzone matematyka i fizyka) 

c. Klasa 1C „ekonomiczna” (przedmioty rozszerzone matematyka i geografia)  

d. Klasa 1D „prawna” (przedmioty rozszerzone matematyka, historia i język polski) 

 

2. Pierwszym językiem obcym język angielski. W przypadku pierwszego języka obcego 
nauka będzie prowadzona w grupach międzyklasowych o wyrównanym poziomie 
zaawansowania. Pierwszy język jest językiem, która nauka jest kontynuowana po 
szkole podstawowej (od poziomu B1 wzwyż). Zajęcia z języka angielskiego będą 
prowadzone w 8 grupach.  
 

3. Drugim językiem obcym jest język niemiecki lub język hiszpański. Nauka będzie 
prowadzona również w grupach międzyklasowych o wyrównanym poziomie 
zaawansowania – możliwa jest kontynuacja wcześniejszej nauki lub rozpoczęcie nauki 
danego języka od podstaw. Zajęcia z języka niemieckiego będą prowadzone w 6 
grupach, a z języka hiszpańskiego w 2 grupach.  

 

 

 



NAZWA GRUPY 
REKRUTACYJNEJ 

PRZEDMIOTY 
ROZSZERZONE 

PIERWSZY 
JĘZYK 
OBCY 

DRUGI 
JĘZYK 
OBCY 

LICZBA 
MIEJSC 

1A 
1An 

biologia, chemia, 
matematyka 

angielski niemiecki 24 

1Ah angielski hiszpański 8 

1B 
1Bn 

matematyka, 
fizyka 

angielski niemiecki 24 

1Bh angielski hiszpański 8 

1C 
1Cn 

matematyka, 
geografia 

angielski niemiecki 24 

1Ch angielski hiszpański 8 

1D 
1Dn 

matematyka, 
historia, polski 

angielski niemiecki 24 

1Dh angielski hiszpański 8 

 
 
II. WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 

Wnioski wypełnia się w systemie elektronicznym – adres dostępny na stronie Biura Edukacji. 
Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować i podpisać (rodzice/opiekunowie prawni oraz 
kandydat) i przynieść do szkoły. Jeżeli wniosek jest wnioskiem do kilku szkół jednocześnie to 
należy dostarczyć go wyłącznie do szkoły, której klasa znajduje się na pierwszym miejscu listy 
preferencji. 

Do wniosku należy załączyć wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ex- 
aequo (społecznych), zgodnie z informacją na wniosku. 

III. LAUREACI OLIMPIAD I KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH  

Laureat – osoba, która uzyskała tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 
ust. 2 pkt 8 Ustawy o Systemie Oświaty. Laureaci przyjmowani są do szkoły w pierwszej 
kolejności. 

Wszystkich laureatów prosimy o dostarczenie kopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata 
wraz z wnioskiem o przyjęcie. 

 

 

 

 



IV. PUNKTY REKRUTACYJNE  
 

Punkty są przyznawane za: 

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty maksymalnie 100 pkt.  
b) wyniki przedstawione w procentach z języka polskiego oraz matematyki mnoży 

się przez 0,35  
c) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się 

przez 0,3 
 

1. oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 4 przedmioty maksymalnie 
72 pkt. (zasady przeliczania ocen: celujący – 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 
14 pkt, dostateczny – 8 pkt, dopuszczający – 2 pkt)  
  

a) język polski – maksymalnie 18 punktów 

b) matematyka – maksymalnie 18 punktów 

c) język obcy nowożytny – maksymalnie 18 punktów 

 do grup rekrutacyjnych z językami angielskim i niemieckim: język 
angielski lub język niemiecki (wyższa ocena) 

 do grup rekrutacyjnych z językami angielskim i hiszpańskim: język 
angielski lub język hiszpański (wyższa ocena) 

d) czwarty przedmiot (w zależności od klasy) - maksymalnie 18 punktów 

 do klasy 1A: biologia lub chemia (wyższa ocena) 

 do klasy 1B: fizyka 

 do klasy 1C: geografia   

 do klasy 1D: historia 
 

2. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów  
 

3. osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych - maksymalnie 18 pkt. 
przyznawane na podstawie aktualnego wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i 
sportowych ogłoszony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
 

4. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego -
3 pkt.  

 
V. KRYTERIA EX-EQUO: 
 

1. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku 
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 
2. Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 131 ust. 2 Ustawy 

Prawo oświatowe: 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. 

 
3. Numer preferencji. 

 



VI. Harmonogram rekrutacji 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do wybranych 
szkół zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie: 
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/  

 


