im. Roberta Schumana
C3-536 Warszawa, ul. Olgierda 35141

z Oddziafami Dwujqzycznymi
Szczeg6lowe zasady rekrutacji zawarte

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

sE

im. Roberta Schumana w Warszawie

w:

Ustawie o systemie odwiaty z dn.7 wrzeSnia 1991 r. (tj. Dz.U.z2OtGr.,poz.L943l
Ustawie Przepisy wprowadzajqce - Prawo oiwiatowe z d n ia 14 Brud n ia 2016r. (tj. Dz. U. z 20L7r., poz. 60 ze zm.)
RozporzEdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. L4 marca 2OL7r. w sprawie przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz
postqpowania uzupetniajqcego na lata szkolne 20t7/2OI8-2OL9-2020 do trzyletniego liceum og6lnoksztalcqcego, czteroletniego
technikum i bran2owej szkoty I stopnia, dla kandydat6w bqdqcych absolwentami dotychczasowego gimnazjum. ( Dz. U. z 2OL7t.,
poz. 586)
Zarzqdzeniu Nr 3 Mazowieckiego Kuratora O6wiaty z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie rekrutacji uczni6w do publicznych lice6w,
technik6w, szk6t bran2owych I stopnia, szk6t dla dorosiych i szk6t policealnych na rok szkolnV 2OL8/2OI9.
Zarzqdzeniu Nr 5 Mazowieckiego Kuratora O6wiaty z dnia 7 lutego 2018r. zmieniajace zarzqdzenie w sprawie rekrutacji uczni6w
do publicznych lice6w, technik6w, szk6l bran2owych I stopnia, szk6t dla dorostych i szk6l policealnych na rok szkolnV 20I8/2OI9
Rozporzqdzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie ksztatcenia os6b niebqdqcych obywatelami polskimi oraz bqdqcych
obywatelami polskimi, kt6re pobieraty naukq w szkotach funkcjonujqcych w systemach o6wiaty innych pafstw.
Uchwale nr XLV/1080/20L7 Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 16 marca 20L7 r. wsprawie skladania wniosk6w o przyjQcie
do publicznych szkdl ponadgimnazjalnych oraz publicznych bran2owych szk6t I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawq w latach
szkolnych 2Ot7 / 2OL8 - 20L9 / 2O2O.
Statucie CXXXVII Liceum 096lnoksztatcEcego z Oddziatami Dwujqzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie.

PLANOWANE ODDZIAIY W ROKU SZKOLNYM 2Ot8l2OL9
Klasa lA dwujqzyczna angielska - 5 godzin jqzyka angielskiego w tygodniu, geografia i chemia sq
nauczane dwujqzycznie w jqzyku angielskim i polskim; drugi jqzyk do wyboru: niemiecki lub
francuski
Liczba miejsc: 30 .
Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy:
o jqzyk polski, matematyka,
o jqzyk obcy nowo2ytny (bierzemy pod uwagQ lepszq ocenq),

o biologia, chemia, historia lub geografia (bierzemy pod uwagq ieden przedmiot z
najwy2sza ocenE).

W procedurze rekrutacyjno - kwalifikacyjnej do
wynik sprawdzianu kompetencji jqzykowych.

tej

klasy dodatkowo brany bqdzie pod uwagq

25 maja (piqtek) godz. 75.00 - sprowdzion kompetencji jqzykowych z jqzyka ongielskiego dla kandydotow
do oddziotu dwujqzycznego.

asa lB 0g6lna z rozszerzonym jezykiem niemieckim/ angielskim:
grupa 1 - 5 godzin jqzyka niemieckiego i 3 godziny jqzyka angielskiego/ francuskiego w tygodniu;
grupa 2 - 5 godzin jqzyka angielskiego i 3 godziny jqzyka niemieckiego/ francuskiego w tygodniu
Kf

Liczba miejsc: 30

Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy:
o jqzyk polski, matematyka,
o historia lub geografia (bierzemy pod uwagq lepszq ocenQ);
o biologia lub chemia, lub fizyka (bierzemy pod uwagq lepszq ocenQ).
asa f C 0g6lna z rozszerzonym jqzykiem francuskim/ angielskim:
grupa 1 - 5 godzin jqzyka francuskiego i 3 godziny jqzyka angielskiego/ niemieckiego w tygodniu;
grupa 2 - 5 godzin jqzyka angielskiego i 3 godziny jqzyka niemieckiego/ francuskiego w tygodniu
Kf

Liczba miejsc: 30

Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy:
o jqzyk polski, matematyka,

o
o

historia lub geografia (bierzemy pod uwagQ lepszq ocenq),
biologia lub chemia, lub fizyka (bierzemy pod uwagQ lepszq ocenq).

I

Dotvczv wszvstkich klas

I

Nauczanie przedmiot6w ujqtych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym realizowane
bqdzie od drugiej klasy ze szczeg6lnym naciskiem na trzy kierunki ksztalcenia: matematycznogeograficzny, biologiczno-chemiczny i humanistyczny (matematyka, chemia, biologia, jqzyk polski, historia,
wiedza o spoleczedstwie, geografia). Wszyscy uczniowie realizujq dwujqzyczne lub rozszerzone ksztafcenie
jqzykowe (jqzyk angielski, francuski lub niemiecki). Wyb6r rozszerzef poprzedzony bqdzie indywidualnymi
zajqciamiz doradcq zawodowym. Rozszerzenia realizowane sq w grupach miqdzyklasowych.

OG6LNE ZASADY REKRUTACJI

1.. Rekrutacja do szkoly jest prowadzona

2.
3.
4.

5.

6.

wykorzystaniem systemu informatycznego.
O przyjqcie do oddziatu klasy pierwszej moze ubiega6 siq absolwent gimnazjum.
O przyjqciu kandydata decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydat6w do
szkoty w wyniku postqpowania rekrutacyjnego.
Absolwent gimnazjum, kt6ry jest laureatem lub finalistq o96lnopolskiej olimpiady
przedmiotowej oraz kandydat, kt6ry jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasiqgu
wojew6dzkim lub ponadwojew6dzkim przyjmowany jest do szkoly niezale2nie od
osiqgniqtych wynik6w uzyskanych w postqpowaniu rekrutacyjnym.
Kandydaci, kt6rzy ukoriczyli naukq za granicq, przyjmowani sq na podstawie dokument6w
wymienionych w Rozporzqdzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ksztalcenio
osob niebqdqcych obywatelomi polskimi oroz bqdqcych obywatelomi polskimi, ktdre
pobieroly noukq w szkolach funkcjonujqcych w systemoch oiwioty innych paristw. Decyzjq
o przyjqciu podejmuje Dyrektor Szkoly.
Kandydat6w do oddziatu dwujqzycznego z jqzykiem angielskim obowiqzuje sprawdzian
kompetencji jqzykowych wzajemnie uznawany przez wszystkie licea warszawskie
prowadzqce oddzialy dwujqzyczne. Kandydaci do oddzial6w dwujqzycznych, przystqpujq do
sprawdzian6w kompetencji jqzykowych dla danego jqzyka w szkole umieszczonei naiwv2ei na li3cie
z

preferencii.

SZCZEGoLOWE ZASADY REKRUTACJ
L.

I

Kandydat6w do klasy lA dwujqzycznej obowiqzuje sprawdzian kompetencji jqzykowych z
jqzyka angielskiego dla oddzial6w dwujqzycznych.
Egzamin przeprowadzony bqdzie w CXXXVII Liceum 096lnoksztafcqcym z Oddzialami
Dwujqzycznymi, ul. Olgierda 35/4L 25 maja o godz. 1500 dla jqzyka angielskiego.
Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w skali od 0 do 95 punkt6w. Wynik sprawdzianu
mno2ony jest przez 0,27 i dodawany do pozostatych punkt6w rekrutacyjnych.

Kandydaci posiadajqcy certyfikat potwierdzajqcy znajomo6i jqzyka angielskiego na
poziomie A2 lub 8L mogq zostai zwolnieni ze sprawdzianu umiejqtnoSci jqzykowych po
ztozeniu odpowiednich dokument6w (KET, PET, FCE, CAE).
4. Rekrutacja oparta jest na systemie punktowym:
3.

a)

100 pkt liczba punkt6w mozliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczeg6towe wyniki egzaminu wyra2one w skali
procentowej dla zadari z zakresu:
- jqzyka polskiego,
- historii i wiedzy o spoteczeristwie,
- matematyki,
- przedmiot6w przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
- jqzyka obcego nowo2ytnego na poziomie podstawowym.

Wynik procentowy z zakresu nale2y przeliczy( na punkty przyjmujqc wsp6tczynnik 0,2
(np. uczeri uzyskat z matematyki wynik 7O%o,wiqc 70xO,2 = 14 punkt6w w rekrutacji)

b) 72 pkt za oceny zzajq( edukacyjnych
w klasie 1A dwujqzycznej z:

uzyskane na Swiadectwie ukoriczenia gimnazjum.

lqzyka polskiego,
- matematyki,
- jqzyka obcego nowo2ytnego (bierzemy pod uwagQ lepszq ocenq),
- biologii, chemii, historii lub geografii (bierzemy pod uwagq jeden przedmiot z najwy2szq
ocenq).
w klasie 18 i 1C z:
-;qzyka polskiego,
- matematyki,
- historii lub geografii (bierzemy pod uwagq lepszq ocenq),
- biologii lub chemii lub fizyki (bierzemy pod uwagq lepszq ocenq).
Punkty mozliwe do uzyskania za poszczeg6lne oceny zwy2ejwymienionych przedmiot6w:
18 pkt - ocena: celujqcy
17 pkt - ocena: bardzo dobry
14 pkt - ocena: dobry
8 pkt - ocena: dostateczny
2 pkt - ocena: dopuszczajqcy
-

c)

d)
W

Pozostafe punkty rekrutacyjne (28 pkt) mo2na uzyskai za:

-

szczeg6lne osiqgniqcia uzyskane w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalnie 18 punkt6w;
- Swiadectwo ukoriczenia gimnazjum z wyr62nieniem - 7 punkt6w;
- aktywno5i spotecznq, w tym na rzecz Srodowiska szkolnego, w szczeg6lnoSci w formie
wolontariatu - 3 punkty.
W klasie 1A dwujqzycznej

-

max. 25,65 pkt za sprawdzian kompetencji jqzykowych.

przypadku os6b zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego, spos6b przeliczania punkt6w w
systemie rekrutacji okre6la Rozporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej zdn.1,4 marca 2OL7r.w
sprawie przeprowadzenia postqpowania rekrutacyjnego oraz postQpowania uzupetniajqcego na
lata szkolne 2OL7/20I8-2OL9-2020 do trzyletniego liceum og6lnoksztalcqcego, czteroletniego
technikum i bran2owej szkoty I stopnia, dla kandydat6w bqdqcych absolwentami
dotychczasowego gi m nazj u m.

