
 
REGULAMIN REKRUTACJI 

 
w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach 

 
 

§1 Powołanie Komisji Rekrutacyjnej 
1. W celu przestrzegania zasad rekrutacji, w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym z 

Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach (zwanym dalej również „Szkołą” lub „Liceum”) 
została powołana Komisja Rekrutacyjna, w składzie: 
a) Dyrektor Szkoły, 
b) Psycholog/pedagog szkolny, 
c) Nauczyciele. 

2. Skład i liczebność Komisji Rekrutacyjnej określa organ prowadzący Szkołę - Edukacja 
Społeczna Sp. z o.o. 

3. Przewodniczącym komisji jest Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel. 
 

§2 Procedura kwalifikacyjna 
1. W Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach 

rekrutację przeprowadza się dla kandydatów na uczniów oddziałów ogólnych i dwujęzycznych. 
2. Kandydat na ucznia Liceum składa wypełniony „Formularz Rekrutacyjny” (dostępny na 

stronie internetowej szkoły: https://eduspoleczna.pl/formularz-rekrutacyjny-liceum/) i w formie 
elektronicznej przesyła do Sekretariatu Szkoły na adres e-mail: rekrutacja@eduspoleczna.pl. 

3. Kandydat uczestniczy w egzaminie wstępnym do Liceum zgodnie z regulaminem rekrutacji, z 
wyłączeniem przypadków opisanych w par. 3. 

4. Kandydat dopuszczony jest do egzaminu wstępnego, jeżeli: 
a) wysłał wypełniony w formie elektronicznej „Formularz Rekrutacyjny”; 
b) wniósł bezzwrotną opłatę rekrutacyjną w wysokości 400 zł na rachunek Edukacji 

Społecznej Sp. z o.o. prowadzony przez bank PKO BP 
nr: 15 1020 1026 0000 1102 0269 0519 
i przedstawił dowód jej wniesienia (w tytule przelewu należy wpisać: „OPŁATA 
REKRUTACYJNA - imię i nazwisko kandydata, klasa…”). 

5. Egzamin wstępny przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. 
6. Egzamin wstępny obejmuje część pisemną z przedmiotów: 

a) język polski (czas trwania - 90 minut), 
b) matematyka (czas trwania - 90 minut), 
c) język angielski (czas trwania - 90 minut) 
oraz część ustną - rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem w języku polskim i angielskim. 

7. Przed przystąpieniem do egzaminu Kandydat przedstawia ważną legitymację szkolną. 
8. Prace egzaminacyjne są sprawdzane i oceniane przez członków Komisji Rekrutacyjnej. 
9. Komisja Rekrutacyjna nie ma obowiązku udostępniania prac egzaminacyjnych. 

 

§3 Zwolnienie z egzaminu wstępnego 
1. Zwolniony z całej części pisemnej Egzaminu Wstępnego do Liceum jest kandydat, który jest 

laureatem jednego z konkursów organizowanych przez kuratora oświaty z przedmiotów: język 
polski, historia, matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, 
język angielski.  

2. Kandydat, który jest finalistą konkursów organizowanych przez kuratora oświaty 
z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski jest zwolniony z części egzaminu 
odpowiadającej danemu przedmiotowi i otrzymuje maksymalną liczbę punktów za ten egzamin. 

3. Kandydat posiadający certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na 
poziomie B2, jest zwolniony z tej części egzaminu wg poniższych kryteriów: 



a) w przypadku posiadania certyfikatu z języka angielskiego wyższego stopnia (np. Certificate 
in Advanced English), zwolnienie kandydata z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem 
przez niego maksymalnej liczby punków z danego egzaminu; 

b) w przypadku kandydata, posiadającego certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2, 
np.: First Certificate: 

- ocena B - kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów, tj. 20 pkt. z tego 
egzaminu; 

- ocena C - kandydat otrzymuje 15 pkt. z tego egzaminu; 
c) w przypadku kandydata posiadającego certyfikat z języka angielskiego na poziomie B1 – 

kandydat nie jest zwolniony z egzaminu, natomiast otrzymuje 5 pkt.  
Liczy się tylko jeden - najwyższy uzyskany certyfikat przez kandydata. 

4. Kopię dokumentu potwierdzającego prawo do zwolnienia z całości egzaminu lub jego części 
należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej trzy dni przed terminem rozpoczęcia 
egzaminu wstępnego. 
 

§4 Egzamin wstępny 
1. Egzamin wstępny będzie przeprowadzony w budynku Liceum przy ul. Wiślanej 35 

w Łomiankach z zastrzeżeniem pkt. 2. 
2. W przypadku wprowadzenia ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek oświatowych w 

związku z sytuacją uniemożliwiającą stacjonarne przeprowadzenie egzaminu w szkole z 
przyczyn niezależnych, egzamin wstępny może być przeprowadzony zdalnie (on-line) z 
wykorzystaniem platformy wideokonferencyjnej funkcjonującej za pośrednictwem sieci 
internetowej, z uwzględnieniem metod i technik kształcenia na odległość. 

3. Egzamin wstępny przeprowadzony zostanie wg harmonogramu zatwierdzonego przez 
Dyrektora Szkoły. 

4. Termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego zostanie przekazany kandydatowi lub jego 
rodzicom przez Szkołę, najpóźniej trzy dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu. 

5. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania podczas egzaminu wstępnego do 
Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach 
wynosi 100 pkt. W skład punktacji wchodzą: 
a) wyniki z egzaminu z języka polskiego - maksymalnie 25 pkt., 
b) wyniki z egzaminu z matematyki - maksymalnie 25 pkt., 
c) wyniki z egzaminu z języka angielskiego - maksymalnie 20 pkt., 
d) ocena z zachowania z ostatniego świadectwa lub za ostatni semestr danego roku 

szkolnego: 
- wzorowa – 10 pkt., 
- bardzo dobra – 5 pkt., 
- dobra – 2 pkt., 
- poniżej – 0 pkt.; 

e) uzyskany tytuł laureata w konkursie na poziomie powiatowym, wojewódzkim i 
ogólnopolskim – 5 pkt., jeśli kandydat posiada dwa tytuły laureata lub więcej - 10 pkt., 

f) rozmowa kwalifikacyjna – maksymalnie 10 pkt. 
 

§5 Wyniki egzaminów wstępnych 
1. Informacja o przyjęciu kandydata na listę uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego 

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach będzie ogłoszona w terminie do 7 dni roboczych 
od dnia przeprowadzenia ostatniej części egzaminu wstępnego. 

2. Wyniki egzaminu wstępnego dostępne będą w Sekretariacie Szkoły. 
3. Komisja Rekrutacyjna ma prawo ustanowić listę rezerwową. Kandydaci będą na niej 

umieszczeni według kolejności wyników uzyskanych na egzaminie wstępnym.  
4. Komisja Rekrutacyjna nie ma obowiązku udzielania informacji o liczbie punktów uzyskanych 

przez kandydata na egzaminie wstępnym. 



 
§6 Przyjęcie kandydata do szkoły 

1. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu 
z Komisją Rekrutacyjną - na podstawie wyników egzaminu wstępnego. Decyzja ta jest 
ostateczna.  

2. Kandydat, który znalazł się na liście przyjętych, ma zagwarantowane miejsce na liście uczniów 
w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach 
pod warunkiem, że złoży w sekretariacie szkoły: 
a) w przypadku kandydata ubiegającego się o zakwalifikowanie do klasy pierwszej liceum 

wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego - oryginał świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty, w terminie ustalonym przez Dyrektora 
Szkoły; 

b) w przypadku kandydata ubiegającego się o zakwalifikowanie do klasy wyższej niż pierwsza 
- oryginał ostatniego świadectwa potwierdzającego promocję na kolejny rok szkolny. 

3. Dodatkowymi, niezbędnymi warunkami zakończenia procesu rekrutacji, są: 
a) podpisanie przez Rodzica kandydata, Umowy o kształcenie ucznia w terminie 7 dni od 

daty ogłoszenia wyników egzaminu wstępnego kandydata; 
b) dokonanie opłaty administracyjnej, w wysokości i w terminie zgodnie z obowiązującą 

umową; 
c) w przypadku posiadania opinii psychologiczno-pedagogicznej ucznia, dostarczenie jej kopii 

lub podpisanie pisemnego oświadczenia, że uczeń takiej opinii nie posiada; 
d) podpisanie stosownych oświadczeń w zakresie wykonania umowy kształcenia. 

4. Po spełnieniu warunków zamieszczonych w pkt. 2 i pkt. 3 kandydat może rozpocząć naukę 
w Szkole, zostając jej uczniem. 

5. Niespełnienie warunków opisanych w pkt. 2 i/lub pkt. 3 jest traktowane jako rezygnacja ze 
Szkoły. W takim przypadku kandydat zostaje skreślony z listy przyjętych uczniów, a jego 
miejsce zostaje zaproponowane kandydatowi z listy rezerwowej - wg kolejności. 

 
§7 Postanowienia końcowe 

Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 roku. 
 
 
 
 
 
 

Prezes Zarządu 
Edukacja Społeczna Sp. z o.o. 

 


