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 23 sale lekcyjne (rzutniki multimedialne, ekrany); 

 2 pracownie komputerowe; 

 pracownie: chemiczna, fizyczna i biologiczna; 

 tablice interaktywne w 5 salach lekcyjnych; 

 sala gimnastyczna i siłownia; 

 radiowęzeł; 

 bufet. 
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  Uczniowie uzdolnieni to tacy, „ którzy przejawiają 

możliwości zaawansowanych dokonań 

w dziedzinie umysłowej, twórczej, artystycznej, 

w zakresie zdolności przywódczych czy 

w poszczególnych przedmiotach nauczania 

i którzy w celu pełnego rozwinięcia tych 

możliwości wymagają usług lub zajęć 

niedostarczanych przez standardową szkołę .”  

wg S. Marlanda  
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 wykorzystywanie dorobku programowego 

olimpiad do prowadzenia rozwoju uczniów 

zdolnych; 

 konsultacje; 

 zajęcia edukacyjne w systemie pozalekcyjnym; 

 uczestnictwo w kulturze (spotkania z literatami, 

projekcje filmowe, spektakle teatralne). 
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 Samorząd Szkolny 

 Festiwal Teatralny          28.festiwalczacki.pl 

 Czacki Second Stage    2016.koncertcss.pl 

 KAWA                             www.kawa-czacki.pl 
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 Puchar Sambiera 

 BDTeam 

 Tadealia 

 Ósemka wioślarska 

 Radiowęzeł 

 Debaty oksfordzkie 

 Chór  
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  Matura 2015  

Przedmioty 

Poziom egzaminu - podstawowy 

Liczba 

zdających 

w Czackim 

Wynik średni w procentach 

w Czackim W Śródmieściu 
w m.st. 

Warszawie 

w województwie 

mazowieckim 

w 

Polsce 

Język polski 158 77,56 71,6 68,8  65  66 

Język 

angielski 
117 97,54 89,1 85,9  78  77  

Matematyka 158 87,89 70,3 63,0  57  55  

Język 

niemiecki 
24 96,67 91,6 85,7 brak danych 72  

Język rosyjski 1 96,00 72,0 80,2  brak danych 68  

Język 

francuski 
7 91,71 90,4 87,6  brak danych 83  

Język 

hiszpański 
9 92,67 89,1 84,1  brak danych 84  

Zdawalność: 100% 
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  Matura 2015 

Przedmiot 

Poziom egzaminu - rozszerzony 

Liczba 

zdających 

Wynik średni w procentach 

w Czackim w Śródmieściu 
w m.st. 

Warszawie 
w Polsce 

Język polski 67 76,33 73,1 67,4  61  

Matematyka 98 73,35 58,4 50,6  41  

Język angielski 140 88,81 78,0 72,1  63  

Język niemiecki 29  87,17  77,1 70,4  63  

Język francuski 7  84,29  70,8 66,1  59  

Język hiszpański 3  81,33  67,2 62,6  59  

Biologia  27 76,85 61,5 50,7  43  
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  Matura 2015 

Przedmiot 

Poziom egzaminu - rozszerzony 

Liczba 

zdających 

Wynik średni w procentach 

w Czackim w Śródmieściu 
w m.st. 

Warszawie 
w Polsce 

Chemia  31 80,45 70,9 58,0  52  

Fizyka  48 71,06 60,6 50,8  44  

Geografia  42  74,60  67,0 52,8  41  

Historia  23  82,61  70,8 59,8  50  

Historia sztuki 5  83,00  56,7 52,9  45  

Filozofia  3  87,33  77,6 70,8 62  

Wiedza o 

społeczeństwie 
16  69,21  47,6 35,9 26  

Informatyka 10 70,80 59,3 53,1 46  
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Rok  

szkolny 

Liczba  

laureatów 

Liczba  

finalistów 

2007/2008 3 4 

2008/2009 1 6 

2009/2010 3 7 

2010/2011 10 10 

2011/2012 7 3 

2012/2013 5 2 

2013/2014 12 15 

2014/2015 15 12 

22 
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Udział w olimpiadach 

 

Rok szkolny 

Liczba uczniów biorących 

udział w etapach 

szkolnych olimpiad 

przedmiotowych 

i tematycznych 

Liczba uczniów,  

którzy  

zakwalifikowali się  

do II etapu 

olimpiad 

 

Liczba uczniów 

Liceum 

 

2013/2014 

 

180 

 

73 

 

487 

 

2014/2015 

 

224 

 

115 

 

488 

 

2015/2016 

 

348 

 

145 

 

485 
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Udział w olimpiadach 

 

Rok szkolny 

Liczba uczniów, 

którzy 

zakwalifikowali się 

do II etapu olimpiad 

przedmiotowych 

i tematycznych 

 

w tym liczba 

uczniów  

klas 

pierwszych 

 

w tym liczba 

uczniów 

klas  

drugich 

 

w tym liczba 

uczniów  

klas 

 trzecich 

 

2014/2015 

 

115 

 

35 

 

35 

 

45 
 

2015/2016 

 

145 

 

34 

 

62 

 

49 
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Olimpiady 2015/2016 

Liczba uczniów, którzy 

zakwalifikowali się do 

eliminacji centralnych 

w tym  

liczba 

uczniów  

klas 1. 

w tym 

liczba 

uczniów 

klas 2. 

w tym 

liczba 

uczniów  

klas 3. 

XL Olimpiada Artystyczna 1 - 1 - 

XXVIII Olimpiada Filozoficzna 4 1 1 2 

65. Olimpiada Fizyczna 2 - - 2 

XLII Olimpiada Geograficzna 1 1 - - 

XXIII Olimpiada Informatyczna 1 - - 1 

XXXIX Olimpiada  

Języka Francuskiego 
3 

3 x laureat 

1 2 - 

XXXIV Olimpiada  

Języka Łacińskiego 
2 

1 laureat, 1 finalista 

- 2 - 

XLVII Olimpiada Języka Rosyjskiego 1 - 1 - 

Olimpiada Historyczna 2 
1 laureat, 1 finalista 

1 1 
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Olimpiady 2015/2016 

Liczba uczniów, którzy 

zakwalifikowali się do 

eliminacji centralnych 

w tym  

liczba 

uczniów  

klas 1. 

w tym 

liczba 

uczniów 

klas 2. 

w tym 

liczba 

uczniów  

klas 3. 

XI Olimpiada Przedsiębiorczości 2 - 1 1 

IV Olimpiada  

Przedsiębiorczości i Zarządzania 
1 - - 1 

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 4 
1 laureat, 3 x finalista 

1 2 1 

Olimpiada wiedzy o Polsce  

i Świecie Współczesnym 
1 - - 1 

III Olimpiada wiedzy o Prawach 

Człowieka w Świecie Współczesnym 
1 

1 finalista 

- - 1 

III Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej 1 
1 finalista 

- - 1 

Olimpiada Wiedzy o III RP 1 1 - - 

XV Olimpiada Lingwistyki Matematycznej 1 - - 1 

RAZEM: 29 5 11 13 
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2016  2015  2014  2013  

Ogólnopolski Ranking  

Liceów Ogólnokształcących  
11  10  17  16  

Ranking Maturalny  

Liceów Ogólnokształcących 
6  5  9  9  

Ranking  

Szkół Olimpijskich  
16  17  73  36  

Ranking  

Liceów Warszawskich  
6  4  8  6  
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Przedmiot 
Miejsce wśród liceów 

warszawskich 

Matematyka  4 

Język polski 9 

Chemia  4 

Fizyka 4 

Geografia 5 

Biologia 5 

Chemia  4 

Fizyka  4 

Język angielski 4 

Wiedza o społeczeństwie 2 

Historia  2 

28 
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 Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała  

    20 stycznia 2012 rozporządzenie w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych. 

 

 Jest to kolejny etap wdrażania nowej podstawy programowej 

kształcenia ogólnego, której głównym celem jest poprawa 

efektów kształcenia. Nowa podstawa programowa dla liceum 

ogólnokształcącego zaczęła obowiązywać od 1 września 2012 r.  
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 Uczeń ma obowiązek wyboru od 2 do 4 przedmiotów, przy czym co 

najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, 

geografia, fizyka lub chemia. 

 

 Uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym historii, 

będzie obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i 

społeczeństwo. 

 

 Uczeń, który nie będzie realizował w zakresie  rozszerzonym jednego z 

następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub geografia, 

będzie obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda. 
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W każdym oddziale uczniowie będą się uczyli języka 

angielskiego i jednego języka wybranego przez kandydata 

spośród języków: 

  

niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego.  
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Każdy uczeń będzie się uczył dwóch języków obcych: 

– jednego w wymiarze 4 godzin  

- jednego w wymiarze 3 godzin tygodniowo.  

 

W miarę możliwości Szkoła zapewni kontynuację nauki języka 

po 3 etapie edukacyjnym (gimnazjum).  

 

Ostateczny przydział do grup językowych dokonywany 

będzie w pierwszych dniach września  

po przeanalizowaniu potrzeb uczniów  

i przeprowadzeniu testów poziomujących. 
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Uwaga:  

 

 wszystkie grupy języka angielskiego są kontynuacyjne 

– nie przewidujemy nauki języka angielskiego od 

podstaw; 

 

 poziom grup będzie uzależniony od faktycznego 

poziomu znajomości danego języka przez przyjętych 

uczniów. 

 

33 
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Język obcy nowożytny  

nauczany w wymiarze 4 godzin tygodniowo 

Język obcy nowożytny  

nauczany w wymiarze 3 godzin tygodniowo 

 

język angielski 
(nauka prowadzona będzie na 5 poziomach 

zaawansowania) 

język niemiecki 
(nauka prowadzona będzie na 2 poziomach) 

język francuski 
(nauka prowadzona będzie 2 poziomach) 

język hiszpański 
(nauka prowadzona będzie na 1 poziomie) 

język niemiecki 
(nauka prowadzona będzie na 2 poziomach) 

 

język angielski 
(nauka prowadzona będzie na 5 poziomach 

zaawansowania) 
język francuski 

(nauka prowadzona będzie na 1 poziomie) 

język hiszpański 
(nauka prowadzona na 2 poziomach) 
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Oddział 

z rozszerzonym 

programem nauk:  

 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym:  

 

Przedmioty 

uzupełniające: 

 

a  

 

przyrodniczych  

 

biologia, chemia,  

język obcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

łacińska terminologia medyczna, 

historia i społeczeństwo 

 

b  

 

humanistycznych  
 

 

historia,  

wiedza o społeczeństwie,  

język obcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

literatura powszechna, 

 kultura śródziemnomorska, 

historia kultury, przyroda 

 
c  

 

społecznych  

 

wiedza o społeczeństwie, 

geografia, matematyka 

język obcy 

 

historia i społeczeństwo 

 

d  

 
ścisłych  

 

 

fizyka  

(z naciskiem na pracę 

laboratoryjną), 

matematyka, język obcy 

 

 
 

modelowanie matematyczne, 

metodologia eksperymentu, 

historia i społeczeństwo 

 

 e  

 
ścisłych  

 

matematyka, fizyka,  

informatyka, język obcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

historia i społeczeństwo 
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Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie - przez 

czynny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i światem 

techniki - kandydatów na studia przyrodnicze,  

ze szczególnym uwzględnieniem wymagań uczelni 

medycznych. Program ma również na celu ukształtowanie 

współczesnego człowieka XXI wieku, przed którym stoją 

ważne i trudne zadania pogodzenia osiągnięć 

cywilizacyjnych z szeroko rozumianym dobrem przyrody.  
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  Klasa I Klasa II Klasa III 

Planowana liczba godzin 

tygodniowo 

30 32 29 

podst rozsz podst rozsz podst rozsz 

język polski 4   4   4   

język obcy nowożytny 2 2 2 2 2 2 

język obcy nowożytny 3   3   3   

wiedza o kulturze 1           

historia 2           

wiedza o społeczeństwie 1           

podstawy przedsiębiorczości 2           

geografia 1           

biologia 1     5   4 

chemia 1     4   5 

fizyka 1           

matematyka 3   4   3   

informatyka 1           

wychowanie fizyczne 3   3   3   

edukacja dla bezpieczeństwa 1           

zajęcia z wychowawcą 1   1   1   

historia i społeczeństwo   2 2 

przedmiot uzupełniający: 

łacińska terminologia 

medyczna 2   

przydzielona liczba godzin: 30 32 29 
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Celem nauczania w tej klasie jest  

wszechstronne wykształcenie humanistyczne.  

 

Zadaniem tej klasy jest przygotowanie kandydatów do 

studiów uniwersyteckich, humanistycznych 

 oraz w szkołach artystycznych.  
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Klasa I Klasa II Klasa III 

Planowana liczba godzin 

tygodniowo 

30 32 29 

podst rozsz podst rozsz podst rozsz 

język polski 4   4   4   

język obcy nowożytny 2 2 2 2 2 2 

język obcy nowożytny 3   3   3   

wiedza o kulturze 1           

historia 2     4   4 

wiedza o społeczeństwie 1      2    4 

podstawy przedsiębiorczości 2           

geografia 1           

biologia 1           

chemia 1           

fizyka 1           

matematyka 3   4   3   

informatyka 1           

wychowanie fizyczne 3   3   3   

edukacja dla bezpieczeństwa 1           

zajęcia z wychowawcą 1   1   1   

przyroda   2 2 

podstawy kultury 

śródziemnomorskiej    2   

literatura powszechna   1 1 

historia kultury 2 

przydzielona liczba godzin: 30 32 29 
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Nauka w tym oddziale ma na celu  

pomóc uczniom w przygotowaniu się  

do podjęcia studiów uniwersyteckich  

(prawo, nauki polityczne,  

stosunki międzynarodowe, ekonomia)  

oraz na uczelniach ekonomicznych (SGH).  
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  Klasa I Klasa II Klasa III 

Planowana liczba godzin 

tygodniowo 

30 32 29 

podst rozsz podst rozsz podst rozsz 

język polski 4   4   4   

język obcy nowożytny 2 2 2 2 2 2 

język obcy nowożytny 3   3   3   

wiedza o kulturze 1           

historia 2           

wiedza o społeczeństwie 1     3   3 

podstawy przedsiębiorczości 2           

geografia 1     4   4 

biologia 1           

chemia 1           

fizyka 1           

matematyka 3   4 4 3 2 

informatyka 1           

wychowanie fizyczne 3   3   3   

edukacja dla bezpieczeństwa 1           

zajęcia z wychowawcą 1   1   1   

historia i społeczeństwo   2 2 

przydzielona liczba godzin: 30 32 29 
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W nauczaniu fizyki w tym oddziale  

kładziemy nacisk na rolę eksperymentu w poznaniu,  

samodzielne formułowanie problemów, wykonywanie 

doświadczeń i wyciąganie wniosków.  

W  prowadzeniu zajęć i doświadczeń w tej klasie 

współpracujemy z warszawskimi Instytutami Fizyki.  
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  Klasa I Klasa II Klasa III 

Planowana liczba godzin 

tygodniowo 

30 32 29 

podst rozsz podst rozsz     podst rozsz 

język polski 4   4   4   

język obcy nowożytny 2 2 2 2 2 2 

język obcy nowożytny 3   3   3   

wiedza o kulturze 1           

historia 2           

wiedza o społeczeństwie 1           

podstawy przedsiębiorczości 2           

geografia 1           

biologia 1           

chemia 1           

fizyka 1     6   4 

matematyka 3   4 3 3 3 

informatyka 1           

wychowanie fizyczne 3   3   3   

edukacja dla bezpieczeństwa 1           

zajęcia z wychowawcą 1   1   1   

historia i społeczeństwo   2 2 

modelowanie numeryczne   1 1 

metodologia eksperymentu   1  1 

Przydzielona liczba godzin: 30 32 29 
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Rozszerzony program nauczania informatyki  

(jako pierwsza szkoła w Polsce) realizujemy od 1985 roku. 

W każdym roku edukacji uczniowie tej klasy  

objęci są opieką dwóch nauczycieli informatyki,  

a w ramach zajęć pozalekcyjnych mają okazję poznać m.in. 

obsługę i administrację systemu Linux. 
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  Klasa I Klasa II Klasa III 

Planowana liczba godzin 

tygodniowo 

30 32 29 

podst rozsz podst rozsz podst rozsz 

język polski 4   4   4   

język obcy nowożytny 2 2 2 2 2 2 

język obcy nowożytny 3   3   3   

wiedza o kulturze 1           

historia 2           

wiedza o społeczeństwie 1           

podstawy przedsiębiorczości 2           

geografia 1           

biologia 1           

chemia 1           

fizyka 1     4   4 

matematyka 3   4 3 3 3 

informatyka 1     4   2 

wychowanie fizyczne 3   3   3   

edukacja dla bezpieczeństwa 1           

zajęcia z wychowawcą 1   1   1   

historia i społeczeństwo   2 2 

przydzielona ilość godzin: 30 32 29 
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  ZARZĄDZENIE Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY  

    z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych 

szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

      z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty 

poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 

szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Poz. 1942) 

 

www.kuratorium.waw.pl 
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Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy 
 

edukacja.warszawa.pl 
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 Kandydat określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do 

danego oddziału. 

 

 Każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego 

z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do 

żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów 

nie uzyskał wystarczającej liczby punktów. 
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W celu przeliczenia wyniku procentowego egzaminu 

gimnazjalnego na punkty przyjmuje się współczynnik 0,2  

  

np. uczeń uzyskał z matematyki wynik 70%,  

70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji.  
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Przedmioty, z których oceny są 

brane pod uwagę 

do oddziału 

język polski, matematyka 

chemia, biologia 

1a  
z rozszerzonym programem 

nauk przyrodniczych, 

język polski, matematyka 

wiedza o społeczeństwie, historia  

1b  
z rozszerzonym programem 

nauk humanistycznych 

język polski, matematyka 

geografia i  historia 

1c  
z rozszerzonym programem 

nauk społecznych 

język polski, matematyka 

fizyka i  chemia 

1d lub 1e  
z rozszerzonym programem 

nauk ścisłych 
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Ocena Punkty 

celujący 20 

bardzo dobry 16 

dobry 12 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 
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Liczba 

punktów 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących  

konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim  

organizowanym przez kuratorów oświaty  

na podstawie zawartych porozumień 

10 punktów 
 

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 

7 punktów tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

5 punktów tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 
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Liczba 

punktów 

uzyskanie w zawodach wiedzy będących 

konkursem o zasięgu międzynarodowym  

lub ogólnopolskim  

albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim 

10 punktów tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej 

4 punkty tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

3 punkty tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
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Liczba 

punktów 

uzyskanie w zawodach wiedzy będących 

konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty 

10 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

przedmiotowego 

7 punktów dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego 

5 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego 

7 punktów 
 

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 

5 punktów tytułu laureata konkursu tematycznego  

lub interdyscyplinarnego 

3 punkty tytułu finalisty konkursu tematycznego  

lub interdyscyplinarnego 
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Liczba 

punktów 

uzyskanie w zawodach wiedzy będących 

konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:  

10 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu  

z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

7 punktów dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju  

z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

5 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju  

z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 
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Liczba 

punktów 

uzyskanie w zawodach wiedzy będących 

konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim  

7 punktów tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej 

3 punkty tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

2 punkty tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
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Liczba 

punktów 

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach 

wiedzy innych niż wymienione w tabelach 

powyżej, artystycznych lub sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub 

inne podmioty działające na terenie szkoły,  

na szczeblu: 

4 punkty międzynarodowym 

3 punkty krajowym 

2 punkty wojewódzkim 

1 punkt powiatowym 
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   W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne 

osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania  

za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów. 
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http://kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-

szkol/9793,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-

sportowych.html 
 

http://kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/9793,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych.html
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Ponadto można uzyskać: 
 

2 punkty   za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu 

 

5 punktów  za świadectwo ukończenia gimnazjum  

z wyróżnieniem 
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   W procesie rekrutacji  
są brane pod uwagę  
tylko te osiągnięcia,  

które zostały odnotowane  
na świadectwie  

ukończenia gimnazjum. 
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  Laureaci i finaliści ogólnopolskich ponadgimnazjalnych 
olimpiad przedmiotowych 

oraz  
laureaci konkursów  

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,  
których program obejmuje w całości  

lub poszerza treści podstawy programowej  
co najmniej jednego przedmiotu,  

przyjmowani są do szkoły  
niezależnie od osiągniętych wyników,    

uzyskanych w postępowaniu  
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.  
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od 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) 

od godz. 9.00 

 do 29 kwietnia 2016 r. (piątek) 

do godz.16.00 

 

 

od 9 maja 2016 r. (poniedziałek) 

od godz. 9.00 

 do 18 maja 2016 r. (piątek) 

do godz.16.00 

Kandydat, dla którego XXVII Liceum 

Ogólnokształcące jest szkołą 

pierwszego wyboru, składa podpisany 

przez siebie i rodziców (prawnych 

opiekunów) wniosek zgodny ze 

wzorem ustalonym przez organ 

prowadzący, stanowiący podstawę 

utworzenia bazy kandydatów. 

 

Wniosek kandydat drukuje 

z Systemu. 
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 od 17 czerwca 2016 r. (piątek) 

od godz.10.00 

 

 

 do 21 czerwca 2016 r. (wtorek) 

do godz. 16.00 

Kandydat może dokonać zmiany 

wyboru szkół i oddziałów. 

 

Uwaga:  

na tym etapie brak możliwości wyboru 

szkoły, do której przeprowadzany jest 

sprawdzian uzdolnień kierunkowych, 

kompetencji językowych i próba 

sprawności fizycznej, chyba, że 

kandydat przystąpił do nich w maju. 
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24 czerwca 2016 r. (piątek) 

w godz. 11.00 - 17.00 

 

 

27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) 

w godz. 9.00 - 16.00 

 

  

28 czerwca 2016 r. (wtorek) 

w godz. 9.00 - 16.00 

Kandydat (po uprzednim 

wprowadzeniu do systemu swoich 

ocen i innych osiągnięć) składa  

w Liceum następujące dokumenty: 

 

-kopię (poświadczoną za zgodność  

z oryginałem przez dyrektora 

gimnazjum, które kandydat ukończył) 

świadectwa ukończenia gimnazjum, 

  

-kopię (poświadczoną za zgodność  

z oryginałem przez dyrektora 

gimnazjum, które kandydat ukończył) 

zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego. 
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Na każdej stronie kopii należy umieścić: 

 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.  

 

 

   Jeśli wszystkie trzy wybrane przez kandydata szkoły znajdują się 

w Warszawie, kandydat może złożyć jedną kopię świadectwa 

i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 
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15 lipca 2016 r. (piątek) 

godz. 16.00 

Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza 

listy kandydatów zakwalifikowanych 

do przyjęcia do oddziałów klasy 

pierwszej XXVII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Czackiego i kandydatów 

niezakwalifikowanych do przyjęcia do 

oddziałów klasy pierwszej zawierające 

imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej oraz informację 

o zakwalifikowaniu albo 

niezakwalifikowaniu kandydata,  

a także najniższą liczbę punktów, która 

uprawnia do przyjęcia. 
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od 18 lipca 2016 r. (poniedziałek)  

od godz. 9.00  

 

 

 

do 25 lipca 2016 r. (poniedziałek) 

do godz. 16.00 

 

Kandydaci zakwalifikowani do   

przyjęcia do Szkoły składają:  

 oświadczenie, potwierdzające wolę 

podjęcia nauki w XXVII LO im. 

Tadeusza Czackiego,  

 oryginał świadectwa i  oryginał 

zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego,  

 kwestionariusz osobowy oraz 

pozostałe dokumenty. 

UWAGA: niezłożenie w wymaganym 

terminie niezbędnych dokumentów 

eliminuje kandydata z listy 

przyjętych. 
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26 lipca 2016 r. (wtorek) 

do godz. 16.00 
 

 

Ogłoszenie listy przyjętych 

kandydatów,  którzy potwierdzili 

wolę uczęszczania do XXVII LO. 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza 

listę kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły. 

Lista zawiera imiona i nazwiska 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych (lub informację o liczbie 

wolnych miejsc) uszeregowane  

w kolejności alfabetycznej oraz 

najniższą liczbę punktów, która 

uprawnia do przyjęcia. 
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w 

oddziale: 
w roku: w 

oddziale: 
2011 2012 2013 2014 2015 

1a 163,20 168,25 177,18 164,411 152,300 1a 

1b 154,37 160,43 166,15 153,089 158,344 1b 

1c 161,31 171,13 177,49 168,211 168,356 1c 

1d 171,33 166,82 173,55 170,189 151,242 1d 

1e 164,47 163,64 168,37 161,611 159,822 1e 
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Progi punktowe w rekrutacji w roku 2015/2016 

w poszczególnych oddziałach z podziałem na grupy językowe 

wiodący język 1a 1b 1c 1d 1e 

angielski 152,300 162,789 laureat 151,242 159,822 

inny 168,111 158,344 168,356 165,853 163,350 
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Dziękujemy za uwagę 
i zapraszamy  

do zwiedzania Szkoły 
 

Anna Koszycka  

Anna Chruszczewska 
 


