
ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W PŁOCKU 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

Podstawa prawna: 

 Ustawa o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943  

ze zmianami). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na 

lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 

absolwentami dotychczasowego gimnazjum. 

 Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia   12   kwietnia 2017 r.  

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych 

 I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018. 

 Statut VII Liceum Ogólnokształcącego  w Płocku. 

I. Ogólne zasady rekrutacji 

1. Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, 

który zostanie uruchomiony 8 maja 2017 r. na stronie: https://ponadgimnazjalne-

plock.nabory.pl/ 

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły we wniosku elektronicznym wskazuje od jednej 

do trzech szkół, w których chce być przyjęty (szkoły wymienia się według kolejności wyboru). 

Przy każdej z nich wymienia się dowolną ilość klas, również według swoich preferencji. 

3. Rekrutację przeprowadza powołana zarządzeniem Dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna,   

z której pracy sporządza się protokół. 

4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do liceum, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

5. Pierwszym językiem obcym nowożytnym we wszystkich oddziałach pierwszych jest język 

angielski. O drugim języku obcym w klasach decyduje kandydat ubiegający się  

o przyjęcie do szkoły głosując jakie grupy języka mamy utworzyć (język niemiecki, język 

rosyjski, język francuski). Uzupełniając wniosek o przyjęcie o świadectwo ukończenia 

gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, kandydat wypełnia 

dodatkowo formularz szkolny dotyczący wyboru drugiego języka obcego. 

II. Oferta edukacyjna VII Liceum Ogólnokształcącego w Płocku 

W roku szkolnym  2017/2018 zostanie przeprowadzony nabór do dwóch klas pierwszych: 

Oddział Przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane w zespołach międzyoddziałowych 

1a , 1b  
 

W klasie pierwszej uczniowie realizują język angielski  w zakresie rozszerzonym 

W klasie drugiej uczniowie 
realizują dwa wybrane przez 
siebie przedmioty w zakresie 
rozszerzonym, wybrane po 
jednym z grupy 1 i 2: 

grupa pierwsza:  
historia albo chemia albo geografia albo matematyka 
grupa druga:  
wiedza o społeczeństwie albo fizyka albo biologia albo 
język polski 
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Od drugiej klasy uczeń ma możliwość zdobywania umiejętności praktycznych 

przydatnych na egzaminie maturalnym z przedmiotów dodatkowych: 

 HISTORIA 

 

„Warsztat naukowy historyka”  przygotowuje do 

kierunków studiów historia, prawo, 

dziennikarstwo, administracja. 

 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

 

„Współczesne stosunki międzynarodowe”, „Język 

angielski w biznesie” przygotowuje  

do kierunków studiów ekonomia, europeistyka, 

politologia, prawo, administracja. 

 BIOLOGIA 

 

„Promocja zdrowia”  przygotowuje na studia 

medyczne, AWF, kierunki okołomedyczne, 

biotechnologia. 

 GEOGRAFIA 

 

„Geografia turystyczna” przygotowuje  

do kierunków turystyka, hotelarstwo, etnografia. 

 CHEMIA 

 

„Laboratorium chemiczne” przygotowuje  

do kontynuowania nauki na kierunkach 

politechnicznych oraz innych uczelniach 

technicznych. 

 FIZYKA 

 

„Mechatronika i robotyka” przygotowuje  

do kontynuowania nauki na kierunkach 

politechnicznych oraz innych uczelniach 

technicznych. 

 

  Po przyjęciu do szkoły każdy uczeń obowiązkowo dokonuje wyboru dwóch przedmiotów 

rozszerzonych realizowanych w zespołach międzyoddziałowych według następujących zasad: 

1. Pisemną deklarację dotyczącą wyboru jednego spośród przedmiotów: historia albo chemia 

albo geografia albo matematyka oraz wiedza o społeczeństwie albo fizyka albo biologia albo 

język polski  uczeń składa w sekretariacie szkoły w II semestrze 2017/2018 do 28.02.2018 r. 

2. W przypadku ucznia niepełnoletniego deklaracje, o których mowa w  podpunkcie 1. 

podpisują również rodzice/opiekunowie prawni ucznia. 

3. Deklarację składa się wypełniając druk opracowany przez szkołę, dostępny  

w sekretariacie szkoły. 

4. Liczba uczniów w zespole wynosi od 15 do 30, a dla języka angielskiego od 15 do 24. 

5. Dopuszcza się tworzenie grupy międzyoddziałowej z danego przedmiotu rozszerzonego, 

jeżeli wybierze ją co najmniej 7 osób. 

6. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych do realizacji danego przedmiotu na 

poziomie rozszerzonym, uczniowie zobowiązani są złożyć deklarację uzupełniającą  

w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

7. W przypadku większej liczby chętnych do danego zespołu niż liczba miejsc ustala się 

następujące kryteria decydujące o przyjęciu ucznia do zespołu: o przyjęciu do grupy 

przedmiotów: język polski, matematyka, historia, chemia, geografia, wiedza  

o społeczeństwie, fizyka, biologia decydować będzie śródroczna ocena klasyfikacyjna  



(za I semestr) i w drugiej kolejności ocena z danego przedmiotu odnotowana na świadectwie 

ukończenia gimnazjum. 

8. Uczeń nieprzyjęty do grupy z powodu braku wolnych miejsc uzyskuje odmowną decyzję 

Dyrektora na piśmie i składa ponownie deklarację dotyczącą wyboru przedmiotu, dla którego 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w terminie wskazanym w decyzji Dyrektora. 

III. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej VII Liceum Ogólnokształcącego  

w Płocku przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w Przepisach 

wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz w ustawie o systemie oświaty. 

IV. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, którzy: 

1.  Posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum; 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa  

w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego  

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora 

danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału 

tej szkoły; 

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem 

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 

podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa 

w art. 20d, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu; 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 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. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2.: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
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6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria mają jednakową wartość. 

V. W procesie rekrutacji ustala się następujący szczegółowy sposób punktowania 

1. Kandydaci mogą uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów,  

w tym: 

 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego  

w ostatnim roku nauki, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

egzaminu; 

 100 punktów za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia wymienione  

na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwo ukończenia gimnazjum  

z wyróżnieniem. 

2. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej przeliczane są na punkty. 

 Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy  

 o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego 

 na poziomie podstawowym mnoży się przez współczynnik 0,2.  

3. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego  

 i matematyki oraz dwa najlepsze, wybrane przez kandydata spośród następujących 

 przedmiotów: języki obce nowożytne, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, 

 biologia, fizyka, chemia, informatyka.  

Punktacja poszczególnych ocen: 

ocena liczba punktów 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

4. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem: 7 pkt. 

5. Pozostałe punkty są przyznawane za niżej wymienione osiągnięcia odnotowane  

 na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

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, przeprowadzanymi zgodnie  
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy: 

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; 
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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, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy: 

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. 

6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt.5, na tym samym 

szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,  

z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 

wynosi 18 punktów. 

7) 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. 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka 

polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii  

i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy 

czym za uzyskanie z: 
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 języka polskiego i matematyki 
oceny wyrażonej w stopniu: 

o celującym - przyznaje się po 20 punktów, 
o bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 
o dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 
o dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 
o dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty; 

historii i wiedzy o społeczeństwie 
oceny wyrażonej w stopniu: 

o celującym - przyznaje się po 20 punktów, 
o bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 
o dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 
o dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 
o dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 
przez 2; 

 

 

biologii, chemii, fizyki i geografii 
oceny wyrażonej w stopniu: 

o celującym - przyznaje się po 20 punktów, 
o bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 
o dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 
o dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 
o dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 
przez 4; 

 

języka obcego nowożytnego 
oceny wyrażonej w stopniu: 

o celującym - przyznaje się 20 punktów, 
o bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów, 
o dobrym - przyznaje się 13 punktów, 
o dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, 
o dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 

 
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 

44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 6, 

oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których 

jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana 

część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego  

z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 

2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną 

na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

1) celującym - przyznaje się 20 punktów; 

2) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów; 

3) dobrym - przyznaje się 13 punktów; 

4) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów; 

5) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 

VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów 

1. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub poświadczona za zgodność 

z oryginałem kopia). 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-03-2017&qplikid=1#P1A378
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-03-2017&qplikid=1#P1A378
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-03-2017&qplikid=1#P1A381
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-03-2017&qplikid=4244#P4244A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-03-2017&qplikid=4244#P4244A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-03-2017&qplikid=1#P1A381
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-03-2017&qplikid=4244#P4244A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-03-2017&qplikid=4244#P4244A4


2. Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub poświadczona za zgodność  

z oryginałem kopia). 

VII. Zasady postępowania z danymi osobowymi 

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, które przeprowadzały postępowanie 

rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona 

skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem. 

VIII. Odwołania 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do 

komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 

lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera 

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

oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym 

mowa w pkt. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora 

danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do 

sądu administracyjnego. 

IX. Postępowanie uzupełniające 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

X. Szkoła zastrzega sobie prawo zmian w proponowanej ofercie klas pierwszych na rok szkolny 

 2017/2018. 

 

 


