Regulamin naboru kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018
XXI LO im. B. Prusa w Łodzi
Ustalony na podstawie:
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 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,
 ustawy o systemie oświaty, z dn. 7 września 1991 r.,
 zarządzenia nr 26/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2017 r.
1.

2.

Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji kandydatów do XXI LO w Łodzi czuwa komisja
rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, a nadzór nad jej pracą sprawuje Zastępca
Dyrektora, który pełni funkcję przewodniczącego tej komisji.
Terminy składania dokumentów i terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 określa
zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty. Terminy te zawiera poniższy harmonogram:
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3.

Harmonogram naboru kandydatów do klas pierwszych XXI LO w Łodzi na rok szkolny 2017/2018
Termin w postępowaniu
Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (w przypadku naboru
00
12 -14 VII 2017, do godziny 1200
22V–21VI 2017, do godziny 12
elektronicznego tylko do szkoły pierwszego wyboru)
Uzupełnienie wniosku ( przy naborze elektronicznym tylko
w szkole pierwszego wyboru) o kopie świadectwa ukończenia
23– 27 VI 2017, do godziny 1200
gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
Weryfikacja wniosków i dokumentów złożonych przez
do 17 VII 2017
do 29 VI 2017
kandydatów przez szkolną komisję rekrutacyjną.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
7 VIII 2017, do godziny 1200
3 VII 2017, do godziny 1200
szkoły.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły,
od 8 VIII 2017 -godzina 1200
od 3 VII 2017 -godzina 1200
poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
do 10 VIII 2017 -godzina 1500
do 10 VII 2017 -godzina 1200
gimnazjalnego.
Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
11 VIII 2017, do godziny 1200
11 VII 2017, do godziny 1200
Przekazanie odpowiednim organom nadzoru informacji o liczbie
11 VIII 2017, do godziny 1500
11 VII 2017, od godziny 1200
wolnych miejsc w szkole.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskanych:
 z egzaminu gimnazjalnego,
 z ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez Dyrektora Liceum, osobno dla
każdej klasy, zgodnie z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/2018,
 za szczególne osiągnięcia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie
ukończenia gimnazjum.

4.

Punkty przyznaje się według poniższej tabeli:
KRYTERIA –za świadectwo ukończenia gimnazjum

ustalonych przez dyrektora
szkoły

KLASA A
matematyka
geografia
historia
KLASA B grupa 1 lub grupa 2
matematyka
chemia
biologia-grupa 1lub fizyka-grupa 2
KLASA C
matematyka
geografia
wiedza o społeczeństwie
KLASA D
matematyka
historia
wiedza o społeczeństwie
KLASA E
matematyka
biologia
chemia

aktywność na rzecz innych ludzi, w tym wolontariat
świadectwo z wyróżnieniem
szczególne osiągnięcia – szczegóły w tabeli - pkt.7 niniejszego
regulaminu
maksymalnie za świadectwo

KRYTERIA – za wyniki egzaminu gimnazjalnego
język polski
historia i wiedza o społeczeństwie
matematyka
przedmioty przyrodnicze
język obcy – poziom podstawowy

5.

6.

7.

Zasady przyznawania

rozporządzenie
MEN

18 pkt.

ocena z języka polskiego

oceny z 3 wybranych
przedmiotów

Punkty
maksymalnie
do zdobycia

3*18 pkt.
według skali:

3*18 pkt.

celujący – 18 pkt.
bardzo dobry – 17 pkt.

3*18 pkt.

dobry – 14 pkt.

§4

dostateczny – 8 pkt.

3*18 pkt.

dopuszczający - 2 pkt.

3*18 pkt.
3 pkt.
7 pkt.

przy odpowiednim wpisie na
świadectwie

18 pkt.

§7
§5
§6

100 pkt.
Wynik w %
maksymalnie
do zdobycia

maksymalnie za egzamin gimnazjalny

100%
100%
100%
100%
100%
100 pkt.

RAZEM - maksymalnie

200 pkt.

Punkty
maksymalnie
x
x
x
x
x

0,2 = 20 pkt.
0,2 = 20 pkt.
0,2 = 20 pkt.
0,2 = 20 pkt.
0,2 = 20 pkt.

rozporządzenie
MEN

§3

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych, o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o systemie
oświaty, przyjmowani są do XXI LO w pierwszej kolejności.
W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
lub jego części, szczegółowe zasady przeliczania na punkty ocen z odpowiednich przedmiotów
edukacyjnych określa §8 rozporządzenia MEN.
Punktację za szczególne osiągnięcia kandydata w zawodach wiedzy, zawodach artystycznych
i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, podaje poniższa tabela,
opracowana według §6 rozporządzenia MEN.

§6

Zasięg

Organizator

Zdobyty tytuł/ tytuły

ponadwojewódzki

kurator oświaty
na podstawie
zawartych
porozumień

finalista konkursu przedmiotowego
laureat konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
finalista konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
finalista konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
laureat turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej
finalista turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej
dwa (lub więcej) tytuły finalisty
konkursu przedmiotowego
dwa (lub więcej) tytuły laureata
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
dwa (lub więcej) tytuły finalisty
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
finalista konkursu przedmiotowego
laureat konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
finalista konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
dwa (lub więcej) tytuły finalisty
konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
dwa (lub więcej) tytuły laureata
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystyczne
dwa (lub więcej) tytuły finalisty
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej
finalista konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
laureat turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej
finalista turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej
na szczeblu międzynarodowym
na szczeblu krajowym
na szczeblu wojewódzkim
na szczeblu powiatowym

pkt.1.
1)
konkurs

pkt.1.
2)

konkurs

turniej

międzynarodowy
lub
ogólnopolski

ogólnopolski

przeprowadzone
zgodnie
z przepisami
wydanymi na
podstawie art.
32a ust. 4 i art.
22 ust. 2 pkt. 8
ustawy

pkt.1.
3)

konkurs

wojewódzki

kurator oświaty

pkt.1.
4)

konkurs

pkt.1.
5)

pkt.2

8.

turniej

ponadwojewódzki
lub
wojewódzki

przeprowadzone
zgodnie
z przepisami
wydanymi na
podstawie art.
32a ust. 4 i art.
22 ust. 2 pkt. 8
ustawy

kurator oświaty
lub
inne podmioty
działające na
terenie szkoły
więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu,
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego
ucznia w tych zawodach,
przy czym maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów

uzyskanie wysokiego miejsca:
 w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej,
 w zawodach artystycznych lub sportowych

Ilość
punktów
10
7
5

10

4

3

10
7

5
7
5
3

10

7

5

7

3

2
4
3
2
1

18

Kandydat, który znalazł się na liście zakwalifikowanych do szkoły, w obecności swoich
rodziców (prawnych opiekunów) składa jak najszybciej odpowiednie dokumenty, według
harmonogramu podanego w punkcie 2 niniejszego regulaminu. Brak dostarczenia dokumentów
w ustalonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca na liście uczniów przyjętych do
klasy pierwszej XXI LO w Łodzi.

9.
10.

11.
12.
13.

Kandydat, który znalazł się na liście przyjętych do klasy pierwszej XXI LO, składa dodatkowo
kartę zdrowia i szczepień oraz 2 zdjęcia, opisane danymi osobowymi.
Zebranie z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów przyjętych do klas pierwszych odbywa
się w dniu ogłoszenia listy przyjętych kandydatów. Obecność rodziców (prawnych opiekunów)
na zebraniu jest obowiązkowa.
W przypadku niepełnego naboru szkoła przewiduje rekrutację uzupełniającą.
Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej należy składać w sekretariacie do Dyrektora XXI
Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Łodzi.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, przy rekrutacji stosuje się przepisy
ustaw i rozporządzeń, wymienionych w tytule dokumentu.

