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Nr 1/2018

Łódzkiego Kuratora OświaĘ
z dnia 5 stycznia2018 r.
w sprawie uslalenia ten,hów pr4epłowadzaniapostępowanid rcktutacyj ego, poslępowąnia
uzupełniajqcego,a takżeskłada ia dok mehtó|, na łok szkolny 2018/19 do klas I publiczł|ych
szkół ponadgimna4jalnych' klas I szkóI poł|ddpotlslawowch tłzyle|niej szkoly brunż,owej
I stopfiia, d sełł,estfpierwsąl klas I szkól policealhych o rz do szklił dla dorosłych'
w województwiełódzkinL
Na podsta\łie
aft. 154ust.1 pkt 2 ustawyz dnia 14 grudnia2016r' Prawooświatowe
(Dz.U.
z20I7 r., poz. 59, 949,2203)orM ań. 149, 155 i l87 ustawyz dnia 14 grudnia2016 I. Pżepisy
(Df .U. z f0l7 |.,poz. 60,949,2203)
wplowadzaj4ce
ustawę Prawooświatowe
/arlądza\it. co naslępuj€ :

s1

w postępowaniurekrutacyjnym i postępowaniuuzupelniającymna rok szkolny 2018/19
do publicznych Śzkól ponadgimnazjalnych'publicznych Śzkól ponadpodŚtawowych,szkól
policealnychoraz Śfkól dla dorosłychokreślasię następująceterminy:
A. SzkoĘ ponadgimnazjalneoraz ponadpodstawowe
1. Składanie
wnioskuo przyjęciedo szkółponadgimnazjalnych
(w przypadkuprowadzenia
naboru
w formie ęlęktronicznejwniosek składasię tylko do szkoły pierwszegowyboru) wmz
z dokumentamipotwierdzającymispełnicnieprzez kandydata walLrnków lub kł'tęriów
rekutacyjnych w postępowaniu
Iekrutacyjnym
od dnia 21 maja 2018 r' do dnia 20 czerwca
2018r' godz.12:00orazw postępowaniu
uzupełniającym
od dnia l1 lipca 2018godz' 12:00do
dnia13 lipca2018r. godz.12:00.
2. Pżeprowadzenie odpowiednio prób sprawnościfizycznej, sprawdzianu kompetencji
językowych lub sprawdzianurrzdolnieńkierunkowych w postępowaniurekrutacyjnymod
dnia 21 maja 2018 r' do dnia 7 czerwca2018 r, oraz w postępowaniu
uzupełniającym
od dnia
11lipca2018rgodz.12:00do dnial3lipca20l8r godz.12:00.
3. Podanie do publicznej wiadomościprzez komisję rekutacyjną listy kandydatóWktórzy
uzyskali pozytywnewyniki prób sprawności
fizycznej,sprawdzianukompetencjijęzykowych
_
lub sprawdzianuuzdolnieńkierunkowych w postępowaniu
rekrutacyjnym
w dniu 8 czerwca
2018r. orazw postępowaniu
uzupełniającym
w dniu 13 lipca 2018r' godz.12:00'
4' Uzupełnienierłnioskuo przyjęciedo szkołyponadgimnazjalnej
(w przypadkuprowadzenia
naboruw formie elektronicznejwniosek uzupełniasię tylko w szkole pierwszegowyboru)
o kopię świadectwaukończenia gimnazjum oraz zaświadczęnia
o wynikach egzaminu
gimnazjalnego od dnia22 czerwca2018r. do dnja26 czerwca20l8 r. godz,12t00.
5. Weryfikacjaprzez komisjęrekrutacyjną
wniosków i dokumentów.o których mowa w pkt 1'
w tym uzyskanieprzez przewodniczącego
komisji rckutacyjnej potwierdfeniazłożonych
dokumentów w postępowaniu
rekn]tacyjnymna bieżącow trakcieskładaniawniosków do
dnia28 czerwca2018r' omz w postępowaniu
uzupełniającym
do dnia 16 lipca 20l8 r
6. Podanie do publicznej wiadomościprzez komisję rekutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu lekrutacyjnym
w dniu 2 lipca 2018 r' do godz. 12:00 oraz1ł'postępowaniu
uzupełniającym
w dniu 6 sierpnia
2018r do godz.12:00.
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7' Wydanieprzez szko:łę
prowadzącąkształceniezawodoweskierowaniana badanielekarskie
kandydatowiz listy kandydatów zakwalifikowanych'któIy dokonałwyboru kształcenia
w danym zawodzie w jednej szkole' w przypadkuzłoi.ęniLa
przez kandydataośWiadczenia
o \łyboŹetej szkoły- w postępowaniu
.ekutacyjnymod dnia 22 czer.wca2018r.godz. 12:00
do dnia 4 lipca 2018r. orazw postępowaniu
uzupełniającym
w dniu 6 sierpnia20i8 r' do godz.
15:00.
8' Potwierdzenieprzez rodzicakandydataalbo kandydatapełnotetniego
woli pz1'jęciado szkoły
ponadgimnazja|nej
w postaci p.zedłożenia
oryginałuświadectwa
ukończenia gimnazjum
i oryginałuzaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego,a w przypadku szkoły
prowadzącejkształceniezawodowe!1akżezaświadczenia
zawierającegoorzeczenieo braku
przeciwwskazańzdlowotnych do podjęcia praktycznejnauki zawodu w postępowaniu
rekrutacyjnym
od dnia 2 lipca 2018 r. godz. 12:00do dnia 9 lipca 2018 t Eodz.12t00oez
w postępowaniuufupełniającym
od dnia 7 sięrpnia2018 r' godz' 12:00do dnia 9 sierpnia
2018r godz.15r00.
9. Podaniędo publicznejwjadomości
przez komisjęrekulacyjną listy kandydatówprzyjętych
i kandydatównieprzyjętych w postępowaDiu
lekrutacin}m .wdniu 10 lipca 2018 r. do godz.
12:00 oraf w postępowaniu
w dniu 10 sierpnia2018r. do godz' 12:00.
uzupęłniającym
przęzdyrektoraszkołyponadgimnazjalnej
10' Poinformowanie
kuratoraoświaty
za pośrednictwem
organuplowadzącegoo liczbie wolnychmiejscw szkole w postępowaniu
rekutacyjnymdo
godz.
dnia 10 lipca 2018 r. od
12:00 otu w postępowaniu
po
ufĘełniającymniez\ł1ocznie
podaniudo publicznejwiadomości
listy kandydatórł.
przyiętychi kandydatównieprzy.jętych
w
postępowaniu
uzupełniającym.
nie póŹniejniżdo dnia 10 sierpnia2018r' do godz' l5:00.
B. SzkoĘ policealne
1. Składanie
wniosków o przyjęciedo szkółpolicealnychwraz z dokumentami
potwierdzającymi
spełnienieprzez kandydatawarunków lub kryteriów rekrutacyjnychbranych pod uwagę
w postępowaniurekrutacyjnym.w tym poz}tywncgo\łyniku sprawdzianuuzdolnień lub
predyspozycjipŻydatnychw danymzawodzie'jeżelitaki zostałpŻoprowadzony od dnia 18
czerwca20|8 Ę do dnia 2 |ipca 2018 r. godz. 12:00oraz w postępowaniu
uzupełniającym
od
dnia9lipca2018r.do dnia10lipca2018r godz.12100.
2. Weryfikacjaprzez komisjęlekrutacyjnąWnioskówi dokumentów,o których mowa w pkt l
_ w postępowaniu
rekrutacyinym
od dnia 2 lipca 20|8 r' godz.12:00do dnia'l lipca 20,18r.
godz.12:00olaf w postępowaniu
uzupełniającym
do dnia 16 lipca 2018r'
3' Podanie do publicznej \ł'iadomościprzez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanychi kandydatówniezakwalifikowanych. w postępowaniurekrutacyjnym
w dniu 5 lipca 2018 r. do godz. l2i00 oraz W postępo\łaliu
uzupełniającym
w dniu 6 sieęnia
godz.
2018r do
12:00.
4. Potwierdzeniepżef kandydataalbo Iodzica kandydataniepelnoletniego
Woli przyjęciado
potwierdzającego
posiadaniewykształcenia
szkołypolicealnejw postaciprzcdłożenia
oryginału
średniego,
o ile nie zostąło
onozłożone
wraz z wnioskiemo przyjęciedo szkołypolicealnei'od
dnia 5 lipca 2018 r. godf. 12:00do dnia 9 lipca 2018 r. godz. 12:00olaz w poslępowaniu
uzupełniającym
od dnia7 sieĘnia20l8 godz.l2:00 do dnia9 sierpnia20l8 r godz.12:00.
przez komisjęrekrutacyjnĄlisty kandydatówprzyjętych
5. Podanie do publicznejwiadomości
i kandydatównieprzyjętych w postępowaniu
rckrutacyjnym
w dniu 10 lipca 2018 Ę do godz.
12:00 onz w postępowaniu
uzupełniającym
w dniu 10 sicrpnia2018r. o godz.12:00.
kuratoraoświaty
przez dyrektoraszkołypolicealnejza pośrednictwęm
6' Poinformowanie
organu
prowadzącego
o ]iczbiewolnychmiejscw szkolc w postępowaniu
rekutacyjnymdo dnia 10
lipca 2018 r' godz. 12:00olaz w postępowaniu
uzupełniającym
niezwłoczie po podaniudo
publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu
uzupełniającym.
nie późnieiniżdo dnia 10 sierpnia20l8r. ogodz' 12:00.
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c. szkoly dla dorosłych
1. Składanie
wnioskówo przyjęciedo szkółdla dorosłych
wraz z dokumentami
potwierdzającymi
spełnienięprzez kandydatawalunków lub kryteriów rekĄtacyinych branych pod uwagę
w postępowaniurekrutacyjnymw tym poz}lywnegowyniku sprawdzianuuzdolnień lub
predyspozycjiprzydatnychw danymzawodzie.jeżelitaki zostałprzeprowadfony
. od dnia t8
czerwca2018 r. do dnia 2 lipca 2018 r:'godz. 12:00oraz w postępowaniu
uzupełniającym
od
dnia9 lipca2018r do dnia10 lipca2018r godz.12].00.
2. weryfikacjaprzez komisjęrekrutacyjnąwniosków i dokumentów,o których mowa w pkt l
w postępowaniu
lekrutacyjnymod dnia 2 lipca 2018 r. godz' 12100do dnia 4 lipca 2018 r'
godz' 12|00orazw postępowaniu
uzupełniającym
do dnia l6 lipca 20l8 I'
3. Podanie do publicznej wiadonrościpŻez komisję rękrutacyjną listy kandydató\ł
_ w postępowaniurekrutacyjnym
zakwalifikowanychi kandydatówniezakwalifikowanych
w dniu 5 lipca 2018 r. o godz' 12.00oruz w postępowaniu
uzupełniającym
w dniu 6 sierpnia
2018r do godz.12:00.
4. Potwierdzenievzez kaidydaIAalbo rodzica kandydataniepełnoletniego
woli przyjęciado
szkoty d|a dorosłych w postaci przedłożeniaodpowiednio oryginafu świadectwa
potwierdzającego ukończenie sześcioletniejszkoły podstawowej albo dokumentu
potwierdzającego
ukończenieklasy Vl lub VII ośmioletniej
szkoly podstawowej
w przypadku
ubieganiasię o przyjęcie do szkoły podstawowejdla dorosłych,oryginałuświadectwa
ukończeniagimnazjumalbo ośmio|etniej
szkołypodstawowejw przypadkuubieganiasię o
przyjęcie do licęum ogólnoksfałcącogodla dorosłych' dokumentu potwierdzającego
wykształcenie
średnie
oraz zaświadczenia
lekarskiegow przypadkuubieganiao przyjęciedo
szkoĘ policealnejdla dorosłych o ilc nie zostałyone złożonęwrazz \mioskiemo przyjęcie
do sz*ołydla dorosłych'od dnia 5 lipca 20t8 r. godz. |2:00 do dnia 9 lipca 20t8 n godz'
|2:no oraz w postępowaniu
uzupełniającym
od dnia 8 sierpnia2018 r. godz. 12:00do dnia 9
sierpnia2018r godz. 12:00.
5. Podaniedo pub|icznejwiadomości
przez komisjęrekrutacyjnąlisty kandydatówprzyjętych
- w poslępowaniu
ikandydatównieprzyjętych
rekrutacyjnym
w dniu l0 lipca 2018 n o godz.
12:00 orazw postępowaniu
uzupełniającym
w dniu l0 sieęnia 20l 8 r' o godz.12:00.
6' Poinfbrmowaniekulatora oświatyprzez dyrcktoraszkoły dla dorosłychza pośrednictwem
organuplowadfącegoo liczbie wolnychmiejscw szkole_ w postępowaniu
rekrutacyjnym
do
dnia 10 lipca 2018 r. godz. 12;00 oraz w postępowaniuuzupe|niającym
niezwłoczniepo
podaniudo publicznejwiadomości
listy kandydatówprzyjętychikandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu
ufupełniającym,
nie późniejniżdo dnia l0 sierpnia20]8 r o godz.12:00.

s2

Wykonaniezarządzenia
powierzasięwicckuratorowi
oświat},'

s3

Zarządzenie
podlegapodaniudo publicznejwiadomości
przezogłoszenic
na stronieintemętowei
Kuratorium
oświaty
w Łodzi'
$4
Zarządzenie
wchodziw życiez dniempodpisania.

