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§1 

PODSTAWY PRAWNE 

 

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, 

placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737). 

§2 
ZASADY OGÓLNE 

 
1. Podstawą przyjęcia kandydata do liceum jest spełnienie jednego z trzech warunków: 

a) Pozytywne zaliczenie pisemnego sprawdzianu kompetencji językowej do klasy dwujęzycznej i 

uzyskanie kwalifikującej do przyjęcia do liceum liczby punktów określonych w "kryteriach 

przyznawania punktów" (dotyczy klas 1A, 1B, 1E, 1 D). 

b) Posiadanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka 

angielskiego/niemieckiego lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim, określonych w załączniku do Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora (dotyczy 

wszystkich oddziałów). 

c) Uzyskanie kwalifikującej do przyjęcia do liceum liczby punktów określonych w "kryteriach 

przyznawania punktów" w przypadku wyboru klasy ogólnej (1C, 1Ma, 1Mb). 

2. Proponujemy kandydatom następujące kierunki: 

KLASA DWUJĘZYCZNOŚĆ 
PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE 

ROZSZERZONYM 
PIERWSZY JĘZYK OBCY DRUGI JĘZYK OBCY 

1A DJ angielski język polski, historia angielski  
niemiecki 

lub hiszpański 

1B  DJ angielski matematyka, fizyka angielski  
niemiecki 

lub hiszpański 

1C - 
matematyka, informatyka, język 

angielski 
angielski 

niemiecki 
lub hiszpański 

1D  DJ niemiecki matematyka, geografia, język angielski niemiecki  angielski 

*1E  DJ angielski matematyka, WOS angielski  
niemiecki 

lub hiszpański 

  1Ma - matematyka, biologia, chemia angielski 
niemiecki 

lub hiszpański 

*1Mb - biologia, chemia angielski 
niemiecki 

lub hiszpański 

DJ - klasa dwujęzyczna  *nowy profil 
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§3 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

1. Składanie wniosków w szkole o przyjęcie do klasy dwujęzycznej polsko-angielskiej: 1A, 1B, 1E oraz do 

klasy dwujęzycznej polsko-niemieckiej: 1D potwierdzonych podpisem kandydata oraz jednego z 

rodziców lub opiekuna prawnego. 

od 16 maja od godz. 9:00 do 30 maja 2022r do godz. 15:00 w dni robocze 

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej zobowiązani są do złożenia wraz z wnioskiem 

odpowiedniej deklaracji na druku znajdującym się na stronie szkoły do 30 maja 2022r. 

Formularz_1_A – sprawdzian kompetencji z języka angielskiego 

Formularz_2_N – sprawdzian kompetencji z języka niemieckiego 

3. Składanie wniosków w szkole o przyjęcie do klas: 1C, 1Ma, 1Mb potwierdzonych podpisem kandydata 
oraz rodzica lub opiekuna prawnego. 

od 16 maja od godz. 9:00 do 20 czerwca 2022 do godz. 15:00 w dni robocze 

4. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych: 

Pierwszy termin: 

• język angielski - 3.06.2022  godz. 13.30 

• język niemiecki - 8.06.2022 godz. 15.00 

Termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych:  

do 15 czerwca 2022 r. 

Drugi termin: 

• język angielski - 24.06.2022 godz. 13.00 

• język niemiecki - 27.06.2022 godz. 10.00 

Dodatkowy II termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klas 

dwujęzycznych, którzy nie przystąpili do niego w I terminie. 

Ogłoszenie wyników dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego w II 
terminie: 

do 8 lipca 2022 r. 

5. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły: 

od 24 czerwca od godz. 9.00  do 13 lipca  do godz. 15.00 
 

Brak możliwości późniejszego wyboru oddziału dwujęzycznego jeśli w dniach: 16-30 maja 2022r.  

nie wybrano żadnego oddziału dwujęzycznego. 

6. Warunkiem przystąpienia do ww. sprawdzianów w pierwszym lub drugim terminie jest złożenie wniosku 

o przyjęcie do szkoły w terminie do 30 maja 2022 roku. 

7. Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o 
wynikach egzaminu ósmoklasisty:  

24 czerwca 2022 - 13 lipca 2022 w dni robocze w godz. 9:00-15:00 
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Każda strona kopii zawiera adnotację - "Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć urzędową szkoły 
o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego 

osoby. 

8. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. 

20 lipca 2022 r. godz. 14.00 

9. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z dnia 20 lipca 2022r.: 

od 21 lipca 2022 r. –  27 lipca 2022r. do godz. 15:00 

potwierdzają wolę podjęcia nauki w CLV LO w postaci przedłożenia: 

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
• dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, PESEL), 

 
W pierwszym tygodniu września uczniowie będą proszeni o dostarczenie dokumentacji medycznej - karty 
zdrowia oraz uiszczenie opłat za identyfikator (15 zł) oraz krawat (36 zł) lub apaszkę (32 zł) - jest to element 
stroju galowego.  

10. Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do CLV LO: 

28 lipca 2022 r. godz. 14:00 

 
§3a 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 
 

1. Składanie wniosków w szkole o przyjęcie tylko do klas ogólnych: 1C, 1Ma, 1Mb potwierdzonych podpisem 

kandydata oraz rodzica lub opiekuna prawnego: 

od 1 sierpnia 2022 – do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 

2. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, którzy nie przystąpili do niego w I lub II terminie. 

Język angielski – 4 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 
Język niemiecki - 5 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 

3. Ogłoszenie wyników dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych  

do 11 sierpnia 2022 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych: 

12 sierpnia 2022 r. 

5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty: 

od 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. w godz. 9.00 - 15.00 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:  

19 sierpnia 2022 r. godz. 14.00 
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§4 

ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

1. Dokumenty składane w pierwszych etapach rekrutacji tj: 

• podpisany wniosek przez co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego i kandydata, 

• wypełniony formularz przystąpienia do testu (lub testów) kompetencji językowych, 

• kserokopia świadectw/dyplomów potwierdzających osiągnięcia umieszczone na świadectwie ukończenia 

szkoły, 

• kserokopia zaświadczenia z wynikami z egzaminu ósmoklasisty. 

2. Powyższe dokumenty mogą być składane: 

• osobiście - dokumenty należy składać w koszulkach; 

• elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@liceumtwarda.edu.pl W 

treści maila należy zawrzeć informację "Stwierdzam zgodność przesłanych informacji z oryginałem" oraz 

następujące dane: imię i nazwisko kandydata oraz numer kandydata z systemu rekrutacyjnego. 

Wiadomość powinna zostać wysłana z adresu email podanego podczas rejestracji w systemie 

rekrutacyjnym. 

3. Możliwe jest zdalne wycofanie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

rekrutacja@liceumtwarda.edu.pl. W treści maila należy zawrzeć informacje dotyczące rezygnacji oraz 

następujące dane: imię i nazwisko kandydata oraz numer kandydata z systemu rekrutacyjnego. 

Wiadomość powinna zostać wysłana z adresu email podanego podczas rejestracji w systemie 

rekrutacyjnym. 

4. Komisja rekrutacyjna w ciągu 72h (w dni robocze) od otrzymania dokumentów drogą elektroniczną 

potwierdzi otrzymaną wiadomość. 

§5 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych oddziałów CLV Liceum Ogólnokształcącego z 

Oddziałami Dwujęzycznymi przeliczane są na punkty oceny z następujących obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych: 

a) Przedmioty punktowane: 

1A – język polski, matematyka, język obcy, WOS/historia* 

1B - język polski, matematyka, język obcy, fizyka 

1C - język polski, matematyka, język obcy, informatyka/fizyka* 

1D - język polski, matematyka, język obcy, geografia/WOS* 

1E - język polski, matematyka, język obcy, geografia/WOS* 

1Ma - język polski, matematyka, język obcy, chemia/biologia* 

mailto:rekrutacja@twarda.liceum.edu.pl
mailto:rekrutacja@twarda.liceum.edu.pl
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1Mb - język polski, matematyka, język obcy, chemia/biologia* 

*  liczy się przedmiot z wyższą oceną 

2. Przeliczanie na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocen z języka 

polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, za oceny wyrażone w 

stopniu: 

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

4) dostatecznym –.przyznaje się po 8 punktów; 

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.  

3. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w procesie rekrutacji: 

Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 72 pkt. 

Za wynik sprawdzianu po SP przyznaje się maksymalnie 100 pkt. 
Za świadectwo ukończenia SP z wyróżnieniem, przyznaje się 7 pkt. 
Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia SP, maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 

18 pkt. 

Wolontariat 3 pkt. 

SUMA 200 pkt 
+ punkty ze sprawdzianu kompetencji językowych 

4. Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego: 

▪ sprawdzian trwa 120 minut (forma pisemna); 

▪ oceniany jest w skali 0-95 punktów; 

▪ wynik mnożony jest przez 0,27 i dodawany jest do sumy punktów rekrutacyjnych; 

▪ laureaci konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego są zwolnieni z pisania tego sprawdzianu; 

▪ w dalszej części rekrutacji biorą udział kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 36 punktów z testu (9,72 

dodatkowych punktów rekrutacyjnych). 

5. Sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego: 

▪ sprawdzian trwa 90 minut - forma pisemna; 

▪ oceniany jest w skali 0 - 100 punktów; 

▪ laureaci kuratoryjnego z języka niemieckiego są z niego zwolnieni z pisania tego sprawdzianu; 

▪ w dalszej części rekrutacji biorą udział kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 10 punktów z testu. 

6. Poniżej znajduje się wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne 

podmioty działające  na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 

§6 
PROCEDURY ODWOŁAWCZE 

 
1. W terminie od dnia 28 lipca do 2 sierpnia 2022 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się  w 

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/16316,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2022-r.html
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terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera 

przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę 

punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

3. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia 

otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 


