
REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU 

PRZYGOTOWAWCZEGO CXIV LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

W WARSZAWIE, UL. FELIŃSKIEGO 13 

 ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

PODSTAWA PRAWNA:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).  

3. 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. poz. 493, z późn. zm.2).  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

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 

poz.1394).  

5. Rozporządzenie MEN 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).  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób 

niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę 

w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283).  

7. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2021 r. w sprawie rekrutacji 

uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. 

 I. REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWAWCZEGO W LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM:  

1. Oddział I OP – 15 miejsc - oddział szkolny dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają 

języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki w klasie 

powszechnej.  

2. Rekrutacja do oddziału przygotowawczego polega na złożeniu niezbędnych dokumentów w 

sekretariacie szkoły.  

3. Przyjęcie ucznia do oddziału przygotowawczego odbywa się na podstawie decyzji dyrektora szkoły.  

 

II.WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI (wypełnione w języku polskim lub 

przetłumaczone na język polski): 



1. Wniosek o przyjęcie do szkoły i kwestionariusz informacyjny ucznia (wydrukowany i potwierdzony 

podpisem kandydata oraz przynajmniej jednego prawnego opiekuna).  

 2. Świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzający ukończenie szkoły lub kolejnego etapu 

edukacji za granicą lub dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne 

oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego 

ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, 

zaświadczenia lub innego dokumentu dającej podstawę do podjęcia nauki w oddziale 

przygotowawczym w liceum ogólnokształcącym (przetłumaczone na język polski przez tłumacza 

przysięgłego).  

3. Odpis aktu urodzenia ucznia lub oświadczenie rodzica (przetłumaczony na język polski przez 

tłumacza przysięgłego).  

4. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych, olimpiad, 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (przetłumaczone na język polski przez tłumacza 

przysięgłego).  

5. Karta zdrowia lub inny dokument potwierdzający diagnozę medyczną dotyczącą rodzaju 

niepełnosprawności lub dotyczącą chorób przewlekłych / orzeczenie o niepełnosprawności (o ile uczeń 

posiada - przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego).  

6. Dokument potwierdzający posiadane przez ucznia ubezpieczenie zdrowotne na terenie RP (o ile 

uczeń posiada).  

7. 3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm opisane na odwrocie: nazwisko i imię kandydata, data 

urodzenia, dokładny adres zamieszkania, PESEL.  

8. Osoby niebędące obywatelami polskimi dołączają ponadto do wniosku dokument potwierdzający 

prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazane dokumenty, powinny być 

przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.  

9. Kandydat o specjalnych potrzebach edukacyjnych dodatkowo składa:  

a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej lub instytucji równorzędnej (przetłumaczone na język polski przez 

tłumacza przysięgłego), 

b. opinię pedagogiczną, sporządzoną przez pedagoga szkolnego/wychowawcę klasy szkoły, do której 

kandydat uczęszczał, a w szczególności ocenę umiejętności poznawczych (przetłumaczoną na język 

polski przez tłumacza przysięgłego).  

c. opinię psychologiczną, wystawioną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub instytucję 

równorzędną (przetłumaczoną na język polski przez tłumacza przysięgłego).  

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów wymienionych w punktach b) i c).  

III.OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI:  

1. Kandydat do oddziału przygotowawczego składa w sekretariacie szkoły dokumenty wskazane w 

punkcie II.1 – 8. 

2. Kandydaci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dodatkowo składają dokumenty wyszczególnione 

w punkcie II. 9.  



3. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji komisja rekrutacyjna zapoznaje się z dokumentacją ucznia i 

na jej podstawie ustala listę osób przyjętych do oddziału przygotowawczego.  

4. Warunkiem udziału kandydata w procesie rekrutacji do oddziału przygotowawczego jest 

dostarczenie właściwych dokumentów do sekretariatu szkoły. Szkoła przyjmuje wyłącznie 

kwestionariusz informacyjny ucznia podpisany przez kandydata i przynajmniej jednego opiekuna 

prawnego.  

5. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału przygotowawczego dyrektor szkoły powołuje zespół 

kwalifikujący uczniów do tego oddziału zwany szkolną komisją rekrutacyjno-kwalifikacyjną do oddziału 

przygotowawczego. W skład zespołu wchodzi minimum dwóch nauczycieli oraz pedagog lub 

psycholog.  

 6. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna do oddziału przygotowawczego:  

a) podaje informację o warunkach rekrutacji,  

b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami 

określonymi w regulaminie, 

 c) ogłasza listę kandydatów przyjętych do oddziału przygotowawczego,  

d) podaje informację o wolnych miejscach w oddziale przygotowawczym,  

e) rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w 

szczegółowych przepisach,  

f) sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego.  

7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału przygotowawczego są zobowiązani do zapoznania 

się z dokumentami regulującymi działalność szkoły (statut szkoły – dostępny w bibliotece szkolnej oraz 

na stronie internetowej szkoły: Za z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.  

8. Na odwołania od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej do oddziału 

przygotowawczego w pierwszej instancji odpowiada w imieniu komisji jej przewodniczący, a w drugiej 

instancji dyrektor szkoły.  

IV. KRYTERIA REKRUTACJI:  

1. O przyjęcie do oddziału przygotowawczego może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej, szkoły 

równorzędnej lub etapu edukacyjnego za granicą dającego podstawę do podjęcia nauki w oddziale 

przygotowawczym w liceum ogólnokształcącym. 

 2. O przyjęciu kandydata do oddziału przygotowawczego decyduje kolejność zgłoszeń oraz uzyskana 

przez niego lokata na liście kandydatów do szkoły ustalona w wyniku postępowania rekrutacyjno-

kwalifikacyjnego uwzględniająca: - średnią ocen ze świadectwa ukończenia szkoły lub kolejnego etapu 

edukacji za granicą dającej podstawę do podjęcia nauki w oddziale przygotowawczym w liceum 

ogólnokształcącym przeliczoną na polską skalę ocen (max 6 pkt), - osiągnięcia dodatkowe (1 pkt.). W 

rekrutacji uwzględniana jest również ocena ze sprawowania uzyskana w szkole dającej podstawę do 

podjęcia nauki w oddziale przygotowawczym. O kolejności na liście zakwalifikowanych do oddziału 

przygotowawczego decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego. W szczególnych przypadkach komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykonanie testów określających umiejętności 

językowe kandydata.  



3. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przygotowawczego większej liczby kandydatów 

niż to przewidują przepisy, komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 

dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.  

4. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmie dyrektor szkoły po zapoznaniu się z 

opinią komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.  

5. Brak wymaganych dokumentów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania 

rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.  

6. W szczególnych przypadkach decyzję o przyjęciu kandydata do oddziału przygotowawczego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami podejmuje dyrektor szkoły. 

 V.UWAGI KOŃCOWE  

We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję o przyjęciu kandydata 

do szkoły podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu ze szkolną komisją rekrutacyjno-kwalifikacyjną.  

 

TERMINARZ POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA 

UZUPEŁNIAJĄCEGO, SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO ODDZIAŁU 

PRZYGOTOWAWCZEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 31 

 IM. JANA KILIŃSKIEGO W WARSZAWIE  

 

Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły i 

kwestionariusza informacyjnego ucznia 

(wydrukowanego i podpisanego przez co 

najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), 

wymaganej dokumentacji. 

Od 15.07.2022r. przez cały okres rekrutacji 

kandydaci mogą składać dokumenty w 

sekretariacie szkolnym. (szkoła nie wydaje 

zaproszeń w celu złożenia dokumentacji 

kandydata lub odbycia rozmowy) 

Weryfikacja przez szkolną komisję rekrutacyjno 

- kwalifikacyjną wniosków o przyjęcie do 

oddziału przygotowawczego, złożonych 

dokumentów. 

20 – 22 lipca 2022 r. 

 22 – 25 sierpień 2022 r.  

Minimum 2 nauczycieli, pedagog lub psycholog 

Rozmowy z kandydatami i ich opiekunami 

prawnymi (opcjonalnie) 

25-26 sierpnia 2022 r. 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez szkolną 

komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną listy 

25 lipca 2022 r.  

29 sierpnia 2022 r 



kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 

oddziału przygotowawczego decyzją dyrektora 

szkoły 

Rekrutacja do oddziału przygotowawczego, w przypadku wolnych miejsc, może odbywać się cały 

rok szkolny. Komisja rekrutacyjno–kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo do wyznaczenia 

dodatkowych (nie ujętych w terminarzu) terminów rekrutacji. 

 

DODATKOWE INFORMACJE:  

1. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zgodnie z przepisami §11a 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) proces 

rekrutacji może być procedowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

2. Przepisy §11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania 

rekrutacyjnego w formie list kandydatów (przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej 

wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin przygotowała szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna do spraw oddziałów 

przygotowawczych. 


