Bolimów, 20.05.2020 r.
Zasady rekrutacji i regulamin przyjmowania kandydatów
do klas pierws zych liceum i technikum
w Zespole Szkół w Bolimowie
Podstawa prawna:
 Terminy postepowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na podstawie § 11b
ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. Poz. 1737)


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze
zm.) – rozdział 6

SPOSÓB REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W BOLIMOWIE
1. Nabór odbywa się drogą elektroniczną zgodnie z harmonogramem
https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat
2. Logowanie w systemie lub złożenie w szkole wniosku o przyjęcie (jeśli kandydat jest
spoza województwa łódzkiego) odbywa się od dnia 15 cze rwca 2020 r. do dnia 10
lipca 2020 r. do godz. 15.00.
3. Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy pierwszej technikum jest:
1) uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej w terminie od dnia 26 cze rwca 2020 r. do dnia 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00;
2) uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty w terminie od dnia 31 lipca 2020 r. do dnia 4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00;
3) przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu w terminie od dnia 13 sierpnia 2020 r. do dnia 18
sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. (W przypadku braku możliwości przedłożenia
zaświadczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym
dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na
przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub
elektronicznej. Zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń
został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.).

4. Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego jest:
1) uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej w terminie od dnia 26 cze rwca 2020 r. do dnia 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00;
2) uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty w terminie od dnia 31 lipca 2020 r. do dnia 4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00;
3) przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) od dnia 13 sierpnia 2020 r. do
dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
5. W dniu 12 sierpnia 2020 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości
listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
6. W dniu 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej
wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
7. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
1) wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego i matematyki mnoży się
przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez
0,3.
8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy
czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
e) dostatecznym – przyznaje się 5 punktów.
9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu
objętego egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego
przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie, według
zasad ujętych w punkcie 8.

10. W przypadku przeliczania na punkty ocen z: języka polskiego, matematyki i dwóch
wybranych przedmiotów (wyznaczonych w zależności od typu szkoły), wymienionych
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
11. W poszczególnych szkołach, oprócz języka polskiego, matematyki, języka
angielskiego lub niemieckiego (brany pod uwagę jest ten język, z którego uczeń ma
wyższą ocenę) punktowane będą następujące przedmioty:
Liceum Ogólnokształcące - klasy:
1) policyjna: historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie (brany pod uwagę
jest ten przedmiot, z którego uczeń ma wyższą ocenę);
2) pożarnicza: fizyka lub chemia (brany pod uwagę jest ten przedmiot, z którego
uczeń ma wyższą ocenę);
3) wojskowa: historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie (brany pod uwagę
jest ten przedmiot, z którego uczeń ma wyższą ocenę);
4) zdrowie i dietetyka: biologia lub chemia lub geografia (brany pod uwagę jest ten
przedmiot, z którego uczeń ma wyższą ocenę).
Technikum - zawody:
1) technik hotelarstwa: informatyka lub biologia lub geografia (brany pod uwagę jest
ten przedmiot, z którego uczeń ma wyższą ocenę);
2) technik logistyk: informatyka lub geografia (brany pod uwagę jest ten przedmiot,
z którego uczeń ma wyższą ocenę);
3) technik ekonomista: informatyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie (brany
pod uwagę jest ten przedmiot, z którego uczeń ma wyższą ocenę).
12. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się
7 punktów.
13. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o
zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów,
c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,
f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
3 punkty;
3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej,
artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma 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 szkoły podstawowej,
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych
zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
14. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
15. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej.
16. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do
szkoły w pierwszej kolejności.
17. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do danego oddziału;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
18. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
19. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
20. Dodatkowe informacje:
1) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z
przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.)
mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2) przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają
w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie
się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list
kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętych) podanych do publicznej wiadomości także na stronie
internetowej szkoły.

