Kryteria rekrutacji do XLII LO w ZSO im. Ireny
Sendlerowej w Łodzi
na rok szkolny 2018/2019

Podstawa Prawna
-art. 201 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/18- 2019/20 , do trzyletniego liceum ogólnokształcącego , czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia , dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 20 marca 2017 r., poz. 586)
-Zarządzenie Nr 89/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 10 października 2017 r. w sprawie
wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum.
- Zarządzenie Nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także składania
dokumentów na rok szkolny 2018/19 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I
szkół ponadpodstawowych w woj. łódzkim

Kryteria przyjęcia do klas pierwszych XLII LO:
- wyniki z egzaminu gimnazjalnego:
1)wynik przestawiony w procentach z:
a/ j. polskiego
b/ historii i wiedzy o społeczeństwie
c/ matematyki
d/ przedmiotów przyrodniczych
e/ języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym -mnoży się przez 0,2/
- punkty za oceny z czterech zajęć edukacyjnych ze świadectwa ukończenia gimnazjum
wskazanych w rekrutacji do poszczególnych klas (załącznik, tabela)
celujący – 18 pkt.
bardzo dobry - 17 pkt.
dobry - 14 pkt.

dostateczny - 8 pkt.
dopuszczający - 2 pkt.
- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
Osiągnięcia ucznia umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum (§ 6 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r.), między innymi konkursy przedmiotowe,
tematyczne, interdyscyplinarne, artystyczne i zawody sportowe. W przypadku gdy kandydat ma
więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o
których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie gimnazjum – maksymalna ilość punktów
możliwa do uzyskania wynosi 18 punktów.
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na
podstawie art.44 ust.2 i art. 44 zz i ust. 2 ustawy , przelicza się punkty oceny z j. polskiego,
matematyki oraz historii, WOSu ( w tym przypadku dzieląc przez 2), biologii, chemii, fizyki,
geografii ( dzieląc uzyskany wynik przez 4) i j. obcego nowożytnego, wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum wg następujących zasad:
Celujący- 20 punktów
Bardzo dobry- 18 punktów
Dobry- 13 punktów
Dostateczny-8 punktów
Dopuszczający- 2 punkty
O przyjęciu kandydata do danej klasy XLII LO decyduje liczba punktów przeliczona w naborze
elektronicznym.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego do XLII LO
Termin
21 maja – 20 czerwca
2018 r
27 czerwca 2018 r.

Godzina
do godz.
12.00
od godz.
12.00
do godz.
15.00

Działanie
Składanie wniosków do szkół ponadgimnazjalnych dla
młodzieży do szkoły pierwszego wyboru
Weryfikacja zgłoszeń na podstawie wniosków

3

Od 22 (piątek) do 26
czerwca (wtorek)
2018 r.

do godz.
12.00

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa
ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach
egzaminu (tylko w szkole pierwszego wyboru)

4

Od 27 (wtorek)
do 29 czerwca 2018 r.
(czwartek)

5

12 lipca 2018 r.
(czwartek)

1
2

Weryfikacja przez Komisję
Rekrutacyjną wniosków i dokumentów.

do
godz.12.00

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i
nie zakwalifikowanych

6

od 12 lipca (czwartek)
do 19 lipca 2018 r
(czwartek)

od godz.
12.00
do godz.
12.00

Złożenie przez kandydatów umieszczonych na liście
zakwalifikowanych oryginału
świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego (potwierdzenie woli nauki w
XLII LO)

7

20 lipca 2018 r.
(piątek)

do godz.
12.00

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych.

Terminarz uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego
Termin

Godzina

Działanie

Składanie wniosków do szkół
ponadgimnazjalnych dla młodzieży
do szkoły posiadającej wolne miejsca

1

od 20 lipca
do 23 lipca 2018

od godz.
12.00
do godz.
12.00

2

27 lipca 2018 r.

3

do 27 lipca 2018 r.

do godz.
Weryfikacja zgłoszeń na podstawie wniosków
15.00
godz. 12.00 Weryfikacja przez Komisję
Rekrutacyjną wniosków i dokumentów.

4

14 sierpnia 2018 r.

do
godz.12.00

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i nie
zakwalifikowanych.

5

od 14 sierpnia
2018 r. do
20 sierpnia 2018 r.

do godz.
15.00

Złożenie przez kandydatów umieszczonych na
liście zakwalifikowanych oryginału świadectwa
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego (potwierdzenie woli nauki w XLII
LO)

6

21 sierpnia 2018 r.

do godz.
12.00

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych.

Działania komisji rekrutacyjnej określają przepisy §9 i 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18- 2019/20 , do trzyletniego liceum
ogólnokształcącego , czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia , dla kandydatów
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 20 marca 2017 r., poz. 586)

W rekrutacji uzupełniającej szkolna komisja rekrutacyjna:
- ustala listy kandydatów do danych klas na podstawie wniosków złożonych w XLII LO,

- przelicza punkty według kryteriów rekrutacji do danej klasy,
- sprawdza czy kandydat spełnia wszystkie kryteria wymagane do przyjęcia do danej klasy
- przeprowadza rozmowy z kandydatami i/lub ich rodzicami ( prawnymi opiekunami),
- podejmuje decyzję o przyjęciu do danej klasy lub przesunięciu z danej klasy do innej na
podstawie wniosków i podań oraz uzyskanych punktów w rekrutacji,
- dokumentuje przebieg rekrutacji.

Nauczyciele j. angielskiego
przydzielą przyjętych kandydatów do poszczególnych grup
językowych, biorąc pod uwagę poziom znajomości danego języka obcego na podstawie
dokumentacji dostarczonej przez kandydata do XLII LO (świadectwo ukończenia gimnazjum i
zaświadczenie o egzaminie z języka obcego OKE Łódź, oraz na podstawie sprawdzianu
diagnostycznego przeprowadzonego w pierwszym tygodniu nauki tego języka). Drugi język z
pośród zaproponowanych przez szkołę wybierają kandydaci w procesie rekrutacji, jeżeli uczeń
nie dokona sam wyboru będzie kontynuował naukę drugiego języka, którego uczył się w
gimnazjum ( jeżeli jest w ofercie szkoły) lub języka wyznaczonego przez Komisję.
PLANOWANE KLASY NA ROK SZKOLNY 2018/19
Lp. Symbol
oddziału

1

2.

3.

Przedmioty z rozszerzonym
programem nauczania

I a z innowacją WOS
pedagogiczną j. angielski
straż graniczna
geografia lub historia
I b z innowacją
pedagogiczną
klasa policyjna

Ic
dziennikarskofilmowa pod
patronatem
TVP

biologia

Języki obce

Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji

j. angielski
j. niemiecki lub

j. polski, matematyka

j. hiszpański

j. angielski lub geografia
WOS

j. angielski
j. niemiecki lub

j. polski,

matematyka lub
j. polski lub j. angielski

j. hiszpański

matematyka
wf

j. polski

j. angielski

j. polski, matematyka

informatyka

j. niemiecki lub

j. angielski

j. angielski lub historia

j. hiszpański

WOS

biologia

informatyka lub
zaj. artystyczne

