
REGULAMIN  REKRUTACJI  

 do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie 

na rok szkolny  2017/2018  

I .Podstawa prawna  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
na lata szkolne 2017/2018– 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 
absolwentami dotychczasowego gimnazjum  

 Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania 
uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2017/18 do klas I 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej 
szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół 
dla dorosłych, w województwie łódzkim  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek  

 Zarządzenie ŁKO nr 7/2017 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych 
i sportowych, które mogą być wymieniane na świadectwie ukończenia gimnazjum  

 

 

II. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/18  
  
 Rekrutacja prowadzona będzie drogą elektroniczną do klas:  

IA1 – z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii i języka 
obcego  

IA2 – z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii i wiedzy 
o społeczeństwie 

IB – z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i języka obcego  
IC1 – z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii i fizyki   
IC2 – z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii i informatyki   
ID1 – z rozszerzonym programem nauczania matematyki, informatyki i fizyki 
ID2 – z rozszerzonym programem nauczania matematyki, informatyki i chemii 
IE – z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i biologii 
IF – z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i matematyki  
IG – z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i geografii 

 



 Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:  
  
IA1 – język polski, matematyka, język obcy, historia 
IA2 - język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie 
IB – język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie 
IC1 - język polski, matematyka,  geografia, fizyka  
IC2 - język polski, matematyka, geografia, informatyka  
ID1 - język polski, matematyka, fizyka, informatyka  
ID2 - język polski, matematyka, chemia, informatyka  
IE - język polski, matematyka, język obcy, biologia  
IF - język polski, matematyka, biologia, chemia  
IG - język polski, matematyka, biologia, geografia lub chemia 
  

We wszystkich klasach istnieje możliwość wyboru drugiego języka obcego nowożytnego 
spośród : j. niemiecki, j. włoski (od podstaw), j. rosyjski (kontynuacja lub od podstaw) – 
o ile spełniony zostanie warunek wymaganej liczebności grupy. Wyboru takiego dokonuje 
kandydat w dniu ogłoszenia listy przyjętych do szkoły na rok szkolny 2017/18. 
W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych dla powstania grupy językowej 
na odpowiednim poziomie - kandydat przydzielony zostanie do innej  grupy językowej - 
zgodnie z możliwościami szkoły.  
 
III. Harmonogram naboru 2017/18  

  
1. 22 maja - 21 czerwca 2017r.  do godz. 12.00  

 rejestracja kandydatów w systemie na stronie www.lodzkie.edu.com.pl, 
dokonanie wyboru szkół (co najwyżej trzech) oraz preferencji,   

 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w wersji papierowej w szkole 
pierwszego wyboru (szkole, której oddział wskazany został na pierwszym 
miejscu) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  
warunków lub kryteriów rekrutacyjnych (kandydat wypełnia wniosek 
znajdujący się w systemie, drukuje go i podpisuje, wniosek podpisują także 
jego rodzice).  
  

2. 23 czerwca – 27 czerwca 2017r. (do godz. 12.00) uzupełnienie przez kandydata 
wniosku złożonego w szkole pierwszego wyboru o kopię świadectwa ukończenia 
gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia 
potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 
lub ponadwojewódzkim.  

Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków i dokumentów na bieżąco 
w trakcie składania wniosków do 29 czerwca 2017.  

3. 3 lipca 2017r. (do godz. 12.00)  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły  
  

4. 3 lipca (od godz. 12.00) – 10 lipca 2017r. (do godz. 12.00)  
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole, do której 
kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginału świadectwa, 
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia o uzyskaniu 
tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu 

http://www.lodzkie.edu.com.pl/


laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 
lub ponadwojewódzkim,   
  
Brak potwierdzenia woli nauki w podanym terminie jest równoznaczne 
z rezygnacją kandydata i zwolnieniem miejsca w szkole i oddziale.  
  

5. 11 lipca 2017r. (do godz. 12.00)  
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  
  

Jeśli po ogłoszeniu list przyjętych szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, 
przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca.  

  
6. 12 lipca 2017r. (od godz. 12.00)  – 14 lipca 2016r. (do godz. 12.00)   

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły w ramach postępowania 
uzupełniającego  
   

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków złożonych w postępowaniu 
uzupełniającym – do dnia 17 lipca 2017.  
  

7. 7 sierpnia 2017r. (do godz. 12.00)  
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz 
niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej.  
  

8. 8 sierpnia (od godz. 12.00) – 10 sierpnia 2017r. (do godz. 15.00)  
Potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa 
oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  
  

9. 11 sierpnia 2017r. (do godz. 12.00)  
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych 
w postępowaniu uzupełniającym.  

  

  


