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REGULAMIN
REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2021-2022
XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. CZARNIECKIEGO
W WARSZAWIE

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów(Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
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 późń. zm.)
4. Statut XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana
Czarnieckiego w Warszawie z 4 marca 2020 r.

Ważne:
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być
przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
rekrutacja@czarniecki.edu.pl
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TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO XLVI LO
REKRUTACJA ZASADNICZA
v 17.05 od godz. 08.00 do 21.06.2021 do godz. 15.00 – przyjmowanie wniosków o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkół wniosek o przyjęcie do szkoły można składać elektronicznie);
v 17.05 od godz. 08.00 do 31.05 do godz. 15.00 – przyjmowanie wniosków do oddziałów
dwujęzycznych;
v 01.06 do 14.06 – sprawdzian uzdolnień kierunkowych;
v Absolwenci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych dwujęzycznych zobowiązani
są do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się
02.06 godz. 15.00 - dla kandydatów do klas 1 AH P (jęz. hiszpański),
09.06 godz. 15.00 - dla kandydatów do klas 1 AN P (jęz. niemiecki),
v Absolwenci ubiegający się o przyjęcie do klas wstępnych dwujęzycznych zobowiązani są
do przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych, który odbędzie się
10.06 godz. 15.00 - dla kandydatów do klas 0 AH P (jęz. hiszpański) i 0 AN P (jęz.
niemiecki);
do 17.06 – podanie do wiadomości wyników sprawdzianów kompetencji i predyspozycji
językowych;
28.06 godz. 10.00– drugi termin sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów
do kl. 1 ANP;
29.06 godz. 14.00 – drugi termin sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów
do kl. 1 AHP;
01.07 godz. 10.00 – drugi termin sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów
do klas wstępnych 0 AHP i 0 ANP;
do 09.07.2021 – podanie do wiadomości wyników egzaminów kompetencji i
predyspozycji językowych;
v od 25.06 od godz. 08.00 do 14.07.2021 do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o kopię
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach
sprawdzianu ósmoklasisty oraz na zmianę wniosku o przyjęcie, w tym zmianę szkół;
v 22.07.2021 do godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych;
v od 23.07 od godz.08.00 do 30.07 godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia przez
złożenie w liceum: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału
zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty, dwóch zdjęć oraz deklaracji
dotyczącej wyboru drugiego języka obcego przez uczniów klas b, bm, c, f (formularz
dostępny w szkole);
v 02.08.2021 do godz. 14.00 - ogłoszenie listę kandydatów przyjętych do szkoły, którzy
potwierdzili wolę podjęcia nauki w XLVI LO.
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REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
02.08.2021 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole;
do 03.08.2021 - opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych;

03.08 do 06.08.2021 – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami (kopia świadectwa i kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty);
Terminy egzaminów uzdolnień kierunkowych przeprowadzanych w rekrutacji
uzupełniającej (dotyczy oddziałów dwujęzycznych):
09.08 godz. 10.00 – termin sprawdzianu kompetencji językowych do kl. 1 AN P;
09.08 godz. 14.00 – termin sprawdzianu kompetencji językowych do kl. 1 AH P;
10.08 godz. 10.00 – termin sprawdzianu predyspozycji językowych do klas 0 AHP i 0 ANP;
do 13.08.2021 – podanie do wiadomości wyników egzaminów kompetencji i predyspozycji
językowych;
16.08.2021 do godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych w ramach rekrutacji uzupełniającej;
od 17.08 do 20.08 godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły;
23.08.2021 godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły w ramach rekrutacji
uzupełniającej, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w XLVI LO.
ZASADY OGÓLNE
Rekrutacja do XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzona
jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania, wdrożonego przez m. st.
Warszawę, z zachowaniem następujących zasad:
§

kandydat składając dokumenty określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego
oddziału,

§

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,

§

jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby
oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który określił, jako
najbardziej przez niego preferowany,

§

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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PROPOZYCJE KLAS PIERWSZYCH

Umowna nazwa oddziału

Przedmioty realizowane wg
rozszerzonej podstawy
programowej

0 AH P

(dwujęzyczna z jęz. hiszpańskim)
wstępna

jęz. hiszpański dwujęzyczny (18 h)

0 AN P

(dwujęzyczna z jęz. niemieckim)
wstępna

jęz. niemiecki dwujęzyczny (18 h)

1 AHP

(dwujęzyczna z jęz. hiszpańskim)
i jęz. angielskim

jęz. hiszpański dwujęzyczny,
jęz. angielski, geografia

1 ANP

(dwujęzyczna z jęz. niemieckim)
i jęz. angielskim

jęz. niemiecki dwujęzyczny,
jęz. angielski, geografia

I BP

(psychologiczno - pedagogiczna)
z jęz. angielskim i jęz. obcym*

jęz. obcy*, jęz. polski, biologia

I BMP

(biologiczno - medyczna)
z jęz. angielskim i jęz. obcym*

jęz. obcy*, biologia, chemia

I CP

(dziennikarsko - kulturoznawcza)
z jęz. angielskim i jęz. obcym*

jęz. obcy*, jęz. polski, historia

I DP

(menedżerska)
z jęz. angielskim i jęz. niemieckim

jęz. angielski, matematyka, geografia,

I FP

(teatralno - artystyczna)
z jęz. angielskim i jęz. obcym*

jęz. obcy*, jęz. polski,
historia

Język angielski będzie realizowany we wszystkich oddziałach klas pierwszych jako kontynuacja
dotychczasowej nauki.
* Język obcy do wyboru (18 godz. w cyklu): niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski.

KRYTERIA REKRUTACJI
1.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor liceum w szczególności:
a) ustala kryteria przyjęć do liceum,
b) powołuje szkolną komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

2.

Szkolna komisja rekrutacyjna:
a) umożliwia przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji i kompetencji językowych,
b) weryfikuje spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postepowaniu
rekrutacyjnym oraz ogłasza wyniki postępowania kwalifikacyjnego lub
uzupełniającego,
c) przedstawia listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
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d) przedstawia listę przyjętych do XLVI Liceum Ogólnokształcącego i sporządza protokół
postępowania kwalifikacyjnego.
3.

O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.

4.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego decyduje lokata uzyskana przez niego w wyniku postępowania
kwalifikacyjnego.

5.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6.

W przypadku, gdy wyżej wymieniona preferencja nie daje możliwości ustalenia kolejności
kandydatów z tą samą liczbą punktów, decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
Bierze ona pod uwagę łącznie następujące 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. Kolejnym kryterium jest wskazanie wyższej preferencji.

7.

O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor
liceum.

8.

Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym
w terminarzu jest potwierdzeniem wyboru XLVI LO i podstawą do umieszczenia na liście
przyjętych do liceum.

9.

Kandydaci do oddziału 0 AH P dwujęzycznego z jęz. hiszpańskim obowiązani
są przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych w tym liceum, którego oddział
dwujęzyczny umieścili najwyżej na liście swoich preferencji. Kandydaci, którzy zdobyli
tytuł laureata lub finalisty Olimpiady Języka Hiszpańskiego są zwolnieni ze sprawdzianu
umiejętności językowych.

10. Kandydaci do oddziału 0 AN P dwujęzycznego z jęz. niemieckim obowiązani są przystąpić
do sprawdzianu predyspozycji językowych w tym liceum, którego oddział dwujęzyczny
umieścili najwyżej na liście swoich preferencji. Kandydaci, którzy zdobyli tytuł laureata
lub finalisty Olimpiady Języka Niemieckiego są zwolnieni ze sprawdzianu umiejętności
językowych.
11. Kandydaci do oddziału 1 AH P dwujęzycznego z jęz. hiszpańskim obowiązani są
przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych w tym liceum, którego oddział
dwujęzyczny umieścili najwyżej na liście swoich preferencji. Kandydaci, którzy zdobyli
tytuł laureata lub finalisty Olimpiady Języka Hiszpańskiego są zwolnieni ze sprawdzianu
umiejętności językowych.
12. Kandydaci do oddziału 1 AN P dwujęzycznego z jęz. niemieckim obowiązani są przystąpić
do sprawdzianu kompetencji językowych w tym liceum, którego oddział dwujęzyczny
umieścili najwyżej na liście swoich preferencji. Kandydaci, którzy zdobyli tytuł laureata
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lub finalisty Olimpiady Języka Niemieckiego są zwolnieni ze sprawdzianu umiejętności
językowych.
13. Niedotrzymanie terminów składania wymaganych dokumentów wyklucza kandydata
z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
14. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się poprzez przyznawanie kandydatom punktów
według następujących zasad:
ZASADY PUNKTACJI
300 PUNKTÓW – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania dla kandydatów
do oddziału wstępnych dwujęzycznych( 0 AH P i 0 AN P), w tym:
100 punktów – maksymalna liczba punktów za sprawdzian predyspozycji
językowych (z testu predyspozycji trzeba uzyskać min. 30 punktów)
300 PUNKTÓW – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania dla kandydatów
do oddziału dwujęzycznego z językiem hiszpańskim ( 1 AH P, 1 AN P), w
tym:
100 punktów – maksymalna liczba punktów za sprawdzian kompetencji
językowych (z testu predyspozycji trzeba uzyskać min. 50 punktów)
200 PUNKTÓW – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata
do klas ogólnych
100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty następuje
zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów(Dz. U. z 2019 r.
poz. 1737)
100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie
ukończenia szkoły z języka polskiego, matematyki i dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz za inne
osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
W przypadku przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:
1) celujący – przyznaje się po
18 punktów;
2) bardzo dobry – przyznaje się po
17 punktów;
3) dobry – przyznaje się po
14 punktów;
6S t r o na

Regulamin rekrutacji uczniów do XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Czarnieckiego w Warszawie

4) dostateczny – przyznaje się po
5) dopuszczający – przyznaje się po

8 punktów;
2 punkty.

KLASA

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

0 AHP

język polski, matematyka, język obcy, geografia

0 ANP

język polski, matematyka, język obcy, geografia

1 AHP

język polski, matematyka, język obcy, geografia

1 ANP

język polski, matematyka, język obcy, geografia

1 BP

język polski, matematyka, język obcy, biologia

1 BMP

język polski, matematyka, język obcy, biologia

1 CP

język polski, matematyka, język obcy, historia

1 FP

język polski, matematyka, język obcy, historia

1 DP

język polski, matematyka, język obcy, geografia

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej:
A. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
B. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych
na świadectwie za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje
się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje
się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się
10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się
4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się
3 punkty;

7S t r o na

Regulamin rekrutacji uczniów do XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Czarnieckiego w Warszawie

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się
10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -przyznaje
się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje
się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się
7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się
3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się
2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt
1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym - przyznaje się
4 punkty,
b) krajowym - przyznaje się
3 punkty,
c) wojewódzkim - przyznaje się
2 punkty,
d) powiatowym - przyznaje się

1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej,
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wymienione na świadectwie, maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
6) 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 kandydat otrzymał punkt za osiągniecie musi ono zostać wpisane
na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
przelicza się na punkty oceny:
1) z języka polskiego i matematyki:
a) za ocenę celującą –
b) za ocenę bardzo dobrą –
c) za ocenę dobrą –
d) za ocenę dostateczną –
e) za ocenę dopuszczają –

30 punktów,
25 punktów,
20 punktów,
10 punktów,
5 punkty.

2) z języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród
przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty:
a) za ocenę celującą –
20 punktów,
b) za ocenę bardzo dobrą –
18 punktów,
c) za ocenę dobrą –
13 punktów,
d) za ocenę dostateczną –
8 punktów,
e) za ocenę dopuszczają –
2 punkty.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu lub danej części egzaminu przelicza się na punkty, oceny
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu lub dana część egzaminów,
których dotyczy zwolnienie.
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1.

Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do dyrektora
szkoły.

2.

Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do liceum. Wniosek
należy złożyć do 05.08.2021 r (do 26.08.2021 w przypadku rekrutacji uzupełniającej).

3.

Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów,
którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
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4.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor
rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni
od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora można złożyć skargę do
sądu administracyjnego.
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