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Załącznik nr 11  

do Statutu XXXIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa w  Warszawie. 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

DO XXXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI 

DWUJĘZYCZNYMI IM. MIGUELA DE CERVANTESA W WARSZAWIE 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna 

 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 

1082). – Art.130 

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 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

4. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023r. 

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 
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§ 1. 
 

Dla absolwentów szkół podstawowych utworzone zostaną klasa wstępna 0H 

i następujące oddziały klasy pierwszej: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F i 1J. 

 

Nazwa 

oddziału 

Przedmioty 

rozszerzone 

Język 

hiszpański 

 

Język angielski  Przedmioty 

uzupełniające 

0H 

klasa  

5-letnia,  

W klasie 

wstępnej: 

brak 

 

Od klasy 

pierwszej: 

J. hiszpański 

Historia 

Geografia 

 

W klasie 

wstępnej: 

- 18 h 

tygodniowo 

 

Od klasy 

pierwszej: 

- 4-5 g 

tygodniowo, 

- z 

nauczycielami 

narodowości 

hiszpańskiej 

W klasie wstępnej: brak 

 

Od klasy pierwszej:  

wg zasad dla 

pozostałych klas  

W klasie wstępnej: 

- Podstawy 

psychologii 

 

Od klasy pierwszej: 

- Historia i geografia 

nauczane 

dwujęzycznie po 

polsku i hiszpańsku, 

- Literatura 

hiszpańska  

w ramach j. hiszp. 

1A Matematyka 

Geografia 

J. hiszpański 

 

- 4 h 

tygodniowo, 

- grupy 

międzyklasowe 

- nauka od 

początku lub  

w grupie 

zaawansowanej 

- lekcje z 

nauczycielem 

narodowości 

hiszpańskiej 

- 3 h tygodniowo, 

- grupy klasowe, 

- poziomy 

zaawansowania B1-C1 

(bez grup 

początkujących) 

- Podstawy 

przedsiębiorczości 

nauczane 

dwujęzycznie po 

polsku i angielsku 

- Podstawy turystyki 

- Retoryka 

1B Biologia 

Chemia 

J. hiszpański 

 

 

Podstawy psychologii 

lub retoryka 

1D J. polski 

Historia 

J. hiszpański  

Retoryka lub 

podstawy psychologii 

1C 

 

J. polski 

Historia 

Historia 

sztuki 
J. hiszpański 

- 2-3 h 

tygodniowo 

- Plastyka (Rysunek, 

Malarstwo, Rzeźba,  

Podstawy 

projektowania 

graficznego, 

Zagadnienia 

plastyczne) 

- Język hiszpański  
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w sztuce 

1J J. hiszpański 

Historia 

Geografia 

- 4-5 g 

tygodniowo, 

- z 

nauczycielami 

narodowości 

hiszpańskiej 

Historia i geografia 

nauczane 

dwujęzycznie po 

polsku i hiszpańsku, 

- Literatura 

hiszpańska  

w ramach j. hiszp. 

1E J. angielski 

J. hiszpański 

Geografia 

 

 

- 3-5 h 

tygodniowo, 

- grupy 

międzyklasowe 

- nauka od 

początku lub  

w grupie 

zaawansowanej 

- lekcje z 

nauczycielem 

narodowości 

hiszpańskiej 

- 4-5 g tygodniowo- 

grupy klasowe, 

- poziomy 

zaawansowania B1-C1 

(bez grup 

początkujących) 

Kulturoznawstwo 

krajów 

anglojęzycznych 

1F J. angielski 

J. hiszpański 

Geografia 

 

 

- 3-5 h 

tygodniowo, 

- grupy 

międzyklasowe 

- nauka od 

początku lub  

w grupie 

zaawansowanej 

- lekcje z 

nauczycielem 

narodowości 

hiszpańskiej 

- 4-5 g tygodniowo- 

grupy klasowe, 

- poziomy 

zaawansowania B1-C1 

(bez grup 

początkujących) 

Kulturoznawstwo 

krajów 

hiszpańskojęzycznych 



4 

 

§ 2. 
 

Warunki i kryteria rekrutacji  

 

1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej i klasy wstępnej w XXXIV Liceum 

Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa może 

ubiegać się absolwent szkoły podstawowej. 

 

2. Rekrutacja jest prowadzona przy pomocy elektronicznego systemu wspomagania 

rekrutacji. Kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół włączonych do systemu 

i zadeklarować wolę nauki w dowolnej liczbie oddziałów w tych szkołach. Kandydat 

określa kolejność wyboru oddziałów (nie szkół) w porządku od najbardziej 

do najmniej preferowanych. System zakwalifikuje kandydata do najwyższego 

wybranego przezeń oddziału, do którego kandydat uzyska wystarczającą liczbę 

punktów.  

 

3. W toku rekrutacji kandydaci i ich rodzice (prawni opiekunowie, albo osoby 

lub podmioty sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) posługują się następującymi 

dokumentami: 

1) wniosek wygenerowany i wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania 

rekrutacji, potwierdzony podpisem kandydata i rodzica (prawnego opiekuna), który 

składa się w formie papierowej (umieszczony w koszulce), 

2) kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia 

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez Dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył składane w wersji 

papierowej (umieszczone w koszulce), 

3)  oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty (składane tylko w wersji papierowej), 

4)  trzy fotografie; każda podpisana imieniem i nazwiskiem (jedna przycięta do rozmiarów 

zdjęcia do legitymacji i składane tylko w wersji papierowej),  

5)  dokumentacja medyczna – karta zdrowia (składane tylko w wersji papierowej), 

6)  kwestionariusz kandydata dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie XXXIV 

LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa (składane tylko w wersji 

papierowej po przyjęciu kandydata do XXXIV LO wraz z oryginałami dokumentów), 

7)  inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący szkołę w systemie elektronicznego 

wspomagania rekrutacji. 

4. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów 

określonych w ustępie 3 niniejszego Regulaminu spowoduje niedopuszczenie kandydata 

do postępowania rekrutacyjnego. 

 

5. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej w trakcie postępowania 

rekrutacyjnego decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły 

uzyskana w wyniku postępowania rekrutacyjnego.  

 



5 

 

6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez 

kuratorów oświaty przyjmowani są do oddziałów 1A, 1B, 1C, 1D, 1E i 1F w pierwszej 

kolejności.  
 

7. Kandydaci do klasy wstępnej 0H, z wyjątkiem laureatów i finalistów ogólnopolskich 

olimpiad przedmiotowych oraz laureatów wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 

z języka hiszpańskiego organizowanego przez kuratora oświaty przyjmowanych 

w pierwszej kolejności, obowiązani są przystąpić do sprawdzianu predyspozycji 

językowych w szkole prowadzącej nauczanie dwujęzyczne w języku hiszpańskim, 

niemieckim lub francuskim, którą umieścili najwyżej na liście swoich preferencji 

w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji.  

 

8. Kandydaci do oddziału dwujęzycznego 1J, z wyjątkiem laureatów i finalistów 

ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów wojewódzkiego konkursu 

przedmiotowego z języka hiszpańskiego organizowanego przez kuratora oświaty 

przyjmowanych w pierwszej kolejności, obowiązani są przystąpić do sprawdzianu 

kompetencji z języka hiszpańskiego organizowanego przez szkołę z oddziałami 

dwujęzycznymi z j. hiszpańskim, którą kandydat umieścił najwyżej na swojej liście 

preferencji. 

 

9. Kandydaci do oddziału plastycznego 1C, obowiązani są przystąpić do sprawdzianu 

uzdolnień plastycznych z rysunku i malarstwa, przeprowadzanego na następujących 

zasadach: 

 

1) Na egzamin kandydat obowiązany jest przynieść: 

- legitymację szkolną (lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem), 

- minimum dwa arkusze białego  papieru w formacie B3 (353mm x 500mm), 

- przybory do rysowania: ołówki serii B, grafity itp. (węgiel jest zabroniony), gumka, 

temperówka, 

- przybory do malowania: pędzle, palety, słoiczek na wodę, szmatki 

bawełniane, 

- farby wodne: akryle, plakatówki, tempery, gwasze lub akwarele (do wyboru). 

 

2) Sprawdzian trwa 3 godziny i 15 minut. Podczas sprawdzianu kandydat obowiązany 

jest wykonać dwie prace na formacie B3: jedną w technice malarskiej i jedną 

w technice rysunkowej.  

 

3) Tematem pracy malarskiej jest martwa natura. Tematem pracy rysunkowej jest 

kompozycja na zadany temat, który zostanie ogłoszony podczas egzaminu. 

 

4) Za każdą pracę można uzyskać maksymalnie 50 punktów, co daje łącznie 

100 punktów. 

 

5) Podczas sprawdzianu niedozwolone jest korzystanie z telefonów komórkowych 

i aparatów fotograficznych.  

 

6) Z powodu corocznej wysokiej liczby kandydatów do klasy plastycznej, sprawdziany 

odbywają się w salach lekcyjnych: kandydaci malują i rysują w ławkach szkolnych. 
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7) Przy ocenie prac wykonanych na sprawdzianie, komisja zwraca uwagę przede 

wszystkim na podstawowe problemy plastyczne: 

-umiejętności warsztatowe 

-umiejętność obserwacji (kształty, proporcje, światłocień) 

-poprawność kompozycji pracy 

-umiejętność operowania kolorem 

-umiejętność operowania walorem 

 

10. Wyniki sprawdzianów predyspozycji językowych i uzdolnień plastycznych są wliczane 

do punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

11. Kandydaci do klasy wstępnej 0H w postępowaniu rekrutacyjnym mogą otrzymać 

maksymalnie 300 punktów.  

 

12. Kandydaci do oddziału dwujęzycznego 1J w postępowaniu rekrutacyjnym mogą 

otrzymać maksymalnie 229 punktów.  
 

13. Kandydaci do oddziału plastycznego 1C w postępowaniu rekrutacyjnym mogą otrzymać 

maksymalnie 300 punktów. 
 

14. Kandydaci do pozostałych oddziałów klasy pierwszej (1A, 1B, 1D, 1E, 1F) 

w postępowaniu rekrutacyjnym mogą otrzymać maksymalnie 200 punktów. 
 

15. Punkty przyznawane są za: 
 

1) Maksymalnie 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin 
przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Szczegółowe wyniki 
egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:  
  
- języka polskiego,  

- matematyki,  

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. 

Wynik procentowy należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,35 dla języka 

polskiego i matematyki oraz współczynnik 0,3 dla języka obcego nowożytnego (np. gdy 

uczeń uzyskał z matematyki wynik – 70%, 70 x 0,35 = 14 punktów w rekrutacji). 

 

2) Maksymalnie 100 punktów – oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wskazanych w niniejszym regulaminie (ust. 15 i 16) oraz za inne osiągnięcia ucznia 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, o których mowa w ustępie 

19 niniejszego regulaminu.  

 

3) Maksymalnie 100 pkt – wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych – dotyczy 

kandydatów do klasy wstępnej 0H. Aby ubiegać się o przyjęcie do klasy wstępnej, 

kandydat musi uzyskać co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia 

za sprawdzian predyspozycji językowych.  

 

4) Maksymalnie 29 pkt – wyniki sprawdzianu kompetencji z j. hiszpańskiego – dotyczy 

kandydatów do oddziału dwujęzycznego 1J. Aby ubiegać się o przyjęcie do klasy 

dwujęzycznej, kandydat musi uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych 
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do zdobycia. 

 

5) Maksymalnie 100 pkt – wyniki sprawdzianu uzdolnień plastycznych – dotyczy 

kandydatów do oddziału plastycznego 1C. Nie ma progu zaliczenia sprawdzianu. 

 

16. W postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych klas punktowane są oceny 

z następujących przedmiotów: 

 

Oddział Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej 

OH, 1J Język polski, matematyka, język obcy nowożytny*, historia 

lub geografia* 

1A Język polski, matematyka, historia, geografia 

1B Język polski, matematyka, biologia, chemia lub fizyka* 

1C Język polski, matematyka, historia, geografia 

1D Język polski, matematyka, historia, geografia lub wiedza  

o społeczeństwie* 

1E Język polski, matematyka, geografia, j. angielski lub 

j. hiszpański* 

1F Język polski, matematyka, geografia, j. angielski lub 

j. hiszpański* 

*Brana jest pod uwagę wyższa z ocen. 

17. Za ocenę z każdego przedmiotu wymienionego w ustępie 16. kandydat otrzymuje 

punkty według następującej tabeli: 

ocena liczba punktów 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

 

18. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

punktowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 

listopada 2022r. (link) 

 

19. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez 

kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem, że kandydaci 

spełniający warunki określone w ustępie 6. umieszczani są w pierwszej kolejności. 

 

20. O przyjęciu do szkoły ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.  

 

21. O przyjęciu dziecka do szkoły po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i w trakcie 

roku szkolnego decyduje Dyrektor szkoły. 

 

22. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002431/O/D20222431.pdf
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23. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w pierwszej kolejności 

przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości 

wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

 

24. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

25. Dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z uprawnień wymienionych 

w 26. punkcie: 

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na : język polski, 

matematyka, geografia, j. angielski lub j. hiszpański (brana jest pod uwagę ocena 

wyższa).niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,  

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

 

26. Oświadczenia, o których mowa w ustępie 25 pkt.1), składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" i złożyć podpis. 
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§ 3. 
 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 

 

 

1. Terminy egzaminów: 

 

1) Sprawdzian kompetencji z języka hiszpańskiego (do klasy 1J) 

I termin: 1.06.2023 godz. 15.00 

II termin: 26.06.2023 godz. 14.00 

Rekrutacja uzupełniająca: 4.08.2023 godz. 10.00 

 

2) Sprawdzian predyspozycji językowych (do klasy 0H) 

I termin: 6.06.2023 godz. 15.00 

II termin: 27.06.2023 godz. 10.00 

Rekrutacja uzupełniająca: 4.08.2023 godz. 10.00 

 

3) Sprawdzian z rysunku i malarstwa (do klasy 1C) 

I termin: 30-31.05.2023 (2 całe dni) 

II termin: 28.06.2023 godz. 10:00 

Rekrutacja uzupełniająca: 4.08.2023 godz. 10.00 

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy 

składania dokumentów do klas pierwszych i klasy wstępnej stanowią Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023r.  (link) 

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17072,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

