REGULAMIN REKRUTACJI
do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
na rok szkolny 2019/2020
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 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a
także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów
dotychczasowych gimnazjów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów
ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia) na semestr I klas I szkół
policealnych oraz do szkół dla dorosłych na rok szkolny 2019/20, w województwie łódzkim.

II. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/20


Rekrutacja prowadzona będzie drogą elektroniczną do klas:
DLA

Klasa

ABSOLWENTÓW

SZKOŁY

Przedmioty rozszerzone

PODSTAWOWEJ

Przedmioty uwzględniane w procesie
rekrutacji
język polski, matematyka, historia, wiedza
o społeczeństwie

A1

język polski, historia, wiedza o
społeczeństwie

A2

język polski, historia, język angielski język polski, matematyka, historia, język
angielski

B

język polski, biologia

język polski, matematyka,
wychowanie fizyczne

C1

matematyka, geografia, język
angielski

język polski, matematyka, geografia, język
angielski

C2

matematyka, geografia,chemia

język polski, matematyka, geografia,
chemia

D1

matematyka, fizyka, geografia,

język polski, matematyka, fizyka, geografia

D2

matematyka, fizyka, informatyka

język polski, matematyka, fizyka,
informatyka

F1

biologia, chemia, matematyka

język polski, matematyka, biologia, chemia

F2

biologia, chemia, gegrafia

język polski, matematyka, biologia,
geografia

biologia,

DLA

ABSOLWENTÓW

Klasa

Przedmioty rozszerzone

A1g**

język polski, historia, wiedza o
społeczeństwie

GIMNAZJUM
Przedmioty uwzględniane w procesie
rekrutacji

język polski, matematyka, historia, wiedza
o społeczeństwie

A2g

język polski, historia, język angielski język polski, matematyka, historia, język
angielski

Bg

język polski, biologia

język polski, matematyka,
wychowanie fizyczne

Cg

matematyka, geografia, język
angielski

język polski, matematyka, geografia, język
angielski

D1g

matematyka, fizyka, geografia,

język polski, matematyka, fizyka, geografia

D2g

matematyka, fizyka, informatyka

język polski, matematyka, fizyka,
informatyka

F1g

biologia, chemia, matematyka

język polski, matematyka, biologia, chemia

F2g

biologia, chemia, gegrafia

język polski, matematyka, biologia,
geografia

biologia,

** po gimnazjum
We wszystkich klasach istnieje możliwość wyboru drugiego języka obcego nowożytnego spośród :
j. niemiecki (kontynuacja lub od podstaw), j. włoski (od podstaw), j. rosyjski (kontynuacja lub od
podstaw) – o ile spełniony zostanie warunek wymaganej liczebności grupy(minimum 12 osób).
Wyboru takiego dokonuje kandydat w dniu składania kopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub
szkoły podstawowej. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych dla powstania grupy
językowej na odpowiednim poziomie - kandydat przydzielony zostanie do innej grupy językowej zgodnie z możliwościami szkoły.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu realizowanego na poziom
rozszerzonym ze względu na wyniki rekrutacji (liczba chętnych do danego oddziału).

III. Zasady przeliczania punktów.
Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębne postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów
gimnazjum i odrębne dla absolwentów szkoły podstawowej.
Postępowania mają takie same ustawowe kryteria rekrutacyjne, ale inny sposób przeliczania na
punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z uwagi na odrębny zakres
tych egzaminów.
Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej

Maksymalna liczb
punktów*

Punkty z aświadectwo

100 pkt

Ocena z języka ;polskiego (za oceną celującą)

18 pkt

Ocena z matematyki (za oceną celującą)

18 pkt

Ocena z I przedmiotu (za oceną celującą)

18 pkt

Ocena z II przedmiotu (za oceną celującą)

18 pkt

Szczególne osiagnięcia

18 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

Aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

Wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35pkt

Wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30pkt

Kryteria dla absolwentów gimnazjum

Maksymalna liczb
punktów*

Punkty z aświadectwo

100 pkt

Ocena z języka ;polskiego (za oceną celującą)

18 pkt

Ocena z matematyki (za oceną celującą)

18 pkt

Ocena z I przedmiotu (za oceną celującą)

18 pkt

Ocena z II przedmiotu (za oceną celującą)

18 pkt

Szczególne osiagnięcia

18 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

Aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin gimnazjalny

100 pkt

Wynik z języka polskiego

100% x 0,2 = 20pkt

Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100% x 0,2 = 20pkt

Wynik z matematyki

100% x 0,2 = 20pkt

Wynik z przedmiotów przyrodniczych

100% x 0,2 = 20pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100% x 0,2 = 20pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym
Nie przelicza sie
* Za oceny wyrażone w stopniu celującym – 18 pkt, bardzo dobrym – 17 pkt, dobrym – 14 pkt, dostatecznym – 8
pkt, dopuszczającym – 2 pkt .

IV. Dokumentacja

1. Kandydaci, którzy wybrali I LO w pierwszej kolejności składają następujące dokumenty:


wniosek o przyjęcie do szkoły według ujednoliconego wzoru ze strony podpisane przez
rodziców lub prawnych opiekunów (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego
wyboru) – w terminie od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 12.00,



kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i kopię zaświadczenie
o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty w terminie od 21 czerwca
2019r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 12.00.



deklarację wyboru dwóch języków obcych.

2. Kandydaci przyjęci do oddziałów klasy pierwszej potwierdzają wolę podjęcia nauki w I
LO w dniach od 16 lipca 2019r. godz.12.00 do 24 lipca 2019r. godz.12.00 poprzez
dostarczenie


oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, oraz



dwóch fotografii podpisanych na odwrocie (imię i nazwisko, data urodzenia oraz pełny
adres zamieszkania)



kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają do
podania o przyjęcie do szkoły orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

V. Harmonogram naboru 2019/20120



13 maja 2019r. – 25 czerwca 2019r. do godz. 12.00
rejestracja kandydatów w systemie na stronie 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).

5 czerwca 2019r. (naniesienie wynikow do systemu naboru elektronicznego do 26 czerwca
2019r.)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

21 czerwca 2019 r. – 25 czerwca 2018 r. do godz. 12.00
Uzupełnienie przez kandydata wniosku złożonego w szkole pierwszego wyboru o kopię
świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.
Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków i dokumentów na bieżąco w trakcie
składania wniosków do 28 czerwca 2019r..

16 lipca 2019 r. godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

listy

kandydatów

16 lipca od godz. 12.00 – 24 lipca 2019 r. do godz. 12.00
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został
zakwalifikowany poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły
podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.
Brak potwierdzenia woli nauki w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata i
zwolnieniem miejsca w szkole i oddziale.
25 lipca 2019 r. godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych.
Jeśli po ogłoszeniu list przyjętych szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami,
przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca.

