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Szkolny Regulamin Rekrutacji Uczniów

§1
Regulamin jest opracowany w oparciu o ustawę o systemie oświaty  (Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 
2.12.2016 r.).i zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie składania dokumentów, 
terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku
szkół ponadgimnazjalnych, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech 
wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku 
nauki w gimnazjum, a także sposobu punktowania innych osiągnięć

§ 2
O przyjęcie do klasy I Liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Podstawą przyjęcia 
do klasy pierwszej jest ilość punktów uzyskana podczas kwalifikacji kandydatów 
przeprowadzonej przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, na podstawie 
złożonych przez kandydata dokumentów

§ 3

Komisja przyznaje punkty uwzględniając:
1) oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów 

z rozszerzonym programem nauczania w klasie Liceum
2) wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w 

zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, 
3) inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (zawarte 

w w/w zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświaty), zwłaszcza:
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
b) udział w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej na

szczeblu wojewódzkim
c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym

                                                      § 4
Nabór do Liceum prowadzony jest w formie elektronicznej.

1) Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech 
wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie 
listy preferencji.

2) Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których 
chciałby on zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego chciałby być przyjęty 
w pierwszej kolejności.

3) Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i 
deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie ustalonym przez 
Łódzkiego Kuratora Oświaty w w/w zarządzeniu, po upływie tego terminu 
administrator systemu elektronicznego blokuje możliwość dokonania zmian na listach 
preferencji.

4) Kandydat jest przyjmowany do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji 
spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów przy 
uwzględnieniu dodatkowych kryteriów ( tytuł laureata), jest wystarczająca do 
przyjęcia.

5) Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich
obowiązujących kryteriów , ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym:
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a) Średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
b) Ocena zachowania

§ 5
Przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz 
wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposobu 
punktowania innych osiągnięć kandydatów odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w 
zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświaty.

§ 6
Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program 
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego 
przedmiotu, przyjmowani są do Liceum niezależnie od w/w kryteriów.

§ 7
Przy przyjmowaniu do Liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w 
postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1) Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo –wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych

2) Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 
indywidualny tok nauki

3) Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 
psychologiczno –pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

§ 8
Do kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo 
przebywających za granicą stosuje się §6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących 
obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach 
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki 
języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju 
pochodzenia (Dz.U.2015.1202) 

§ 9
W oparciu o  zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty, nie później niż do końca lutego 
każdego roku, dyrektor Liceum podaje kandydatom do wiadomości kryteria przyjęć do 
szkoły, umieszczając je na stronie internetowej Liceum i wywieszając na tablicy ogłoszeń w 
szkole.

§ 10
Terminy składania dokumentów i terminy rekrutacji (w tym ogłoszenie listy wstępnej i listy 
ostatecznej) ustala każdego roku  Łódzki Kurator Oświaty

§ 11
W terminie ustalonym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, kandydat składa w Liceum kopie 
świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
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§ 12
1. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do Liceum, w terminie ustalonym przez 

Łódzkiego Kuratora Oświaty, składa oryginały świadectwa i zaświadczenia, które 
stanowią potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum.

2. Wyrażenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole, po ogłoszeniu listy wstępnej, 
poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, może być zmienione 
dopiero po ogłoszeniu listy ostatecznej

§ 13
Jeżeli w Liceum byłyby wolne miejsca po ogłoszeniu listy wstępnej, szkolna komisja 
rekrutacyjno – kwalifikacyjna dokonuje przyjęć, na podstawie oryginału świadectwa, według 
kolejności zgłoszeń, wprowadzając na bieżąco zmiany do systemu elektronicznego, celem 
ustalenia listy ostatecznej
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