
zARzĄDzEN IE DYREKToRA szKoŁY N R 27 l2018l2a19
z dnia 28.02.2019 r.

W sprawie zajęć edukacyinych branych pod uwagę W procesie rekrutacji

Podstawa prawna:

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z2017 r. poz. 60);
. Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania

uzupełniającego na lata szkolne 201712018.201912020 do tzy|etniego liceum ogo|nokształcącego, cztero|etniego
technikum i branzowejszkoły I stopnia, dla kandydatow będących absolwentamidotychczasowego gimnazjum z 14
marca 2017 r. (Dz. U, 2017 poz. 586);

o Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora oŚwiaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniÓw do
pub|icznych liceow, technikow, szkołbranzowych l stopnia, szkołd|a dorosłych i szkot policea|nych na rok szkolny
2019t2020.

1, W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szko|ny 201912020 do LXXX Liceum ogo|nokształcące im.
Leopolda Staffa:
a) po szkole podstawowej:

o do klasy pierwszej z rozszerzonym językiem angielskim, matematyką i informatyką
uwzg|ędniane sąoceny wymienione na świadectwie uko czenia szkoły z języka polskiego,
matematyki' języka angieIskiego i fizyki;

o do klasy plerwszej z rozszerzonym językiem angielskim, bio|ogią chemią uwzg|ędniane są
oceny wymienione na świadectwie ukonczenia szkoły z języka polskiego, matematyki,
języka angielskiego, biologii;

o do klasy pierwszej z rozszerzonym językiem po|skim i językiem rosyjskim uwzg|ędniane są
oceny wymlenione na świadectwie uko czenia szkoły z języka po|skiego, matematyki,
historii i języka angielskiego lub innego obcego języka nowożytnego;

b) po gimnazjum:

o do klasy pierwszej z rozszerzonym językiem angielskim, matematyką informatyką
uwzg|ędniane sąoceny wymienione na świadectwie ukonczenia szkoły z języka po|skiego,
matematyki' języka angielskiego l fizyki;

. do k|asy pierwszej z rozszerzonym językiem polskim i historią uwzg|ędniane są oceny
wymienione na świadectwie ukoticzenia szkoły z języka polskiego, matematyki, języka
angielsklego i historii"

2, W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szko|n y 2O19I2O2O do Technikum Mechatronicznego nr 1 :

a) po szkole podstawowej:

w zawodzie Technik informatyk

o do k|asy pierwszej z rozszerzoną matematyką i fizyką uwzględniane są oceny
wymienione na Świadectwie ukoriczenia szkoły zjęzyka polskiego, matematyki, języka
angielsklego i fizyki;



do klasy pierwszej z językiem angieIskim nauczanym dwujęzycznie, rozszeŻoną
matematyką i flzyką uwzg|ędniane są oceny wymlenione na świadectwie ukoriczenia
szkoły z języka po|skiego, matematyki, fizyki ijęzyka angielskiego;

w zawodzie Technik mechatronik

do k|asy pierwszej z rozszerzoną matematyką i fizyką uwzględniane są oceny
wymienione na świadectwie uko czenia szkoły zjęzykapolskiego, matematyki, języka
angielskiego i fizyki;

b) po gimnazjum:

w zawodzie Technik informatyk

do klasy pierwszej z rozszerzoną matematyką i fizyką uwzg|ędniane są oceny
wym ien ion e n a świ adectwie u kori czen i a szkoły z językapo|s ki ego, matematyki, języki
angielskiego i fizyki;

w zawodzie Technik mechatronik

do k|asy pierwszej z rozszeŻoną matematyką i fizyką uwzg|ędniane są oceny
wymienione na Śwladectwle ukonczenia szkotty z jęryka po|sklego, matematykijęzyki
angielskiego i fizyki.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz |iczbę punktow moztiwych do uzyskania za poszczegotne
osiągnięcia ustala się na podstawie Zarządzenia nr 10 Mazowieckiego Kuratora oświaty z dnia
29 stycznia 2019 r. oraz Rozpoządzenia Ministra Edukacji w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupetniającego na lata szko|ne 2017 t2o18-2o19t2.O2O do
tzyletniego liceum ogÓlnokształcącego, cztero|etniego technikum i branzowej szkoły I stopnia, dla
kandydatÓw będących absolwentami dotychczasowego gimnazjumz14 marca 2017 r,
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