REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
DO ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W DZIAŁOSZYNIE
NA ROK SZKOLNY 2020/21

§1
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r poz. 996 z późn.
zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481);
4. 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 2019 r., poz. 1737);
5. Zarządzenie Nr 11/2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,
postępowania uzupełniającego,
2020/2021

do

klas

I

a także składania dokumentów na rok szkolny

publicznych

szkół

ponadpodstawowych

(liceów

ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), na semestr pierwszy klas
I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych,
w województwie łódzkim.
§2
1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powoływana przez
Dyrektora Szkoły.
2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do
Dyrektora Szkoły.
3. Zespół Szkół w Działoszynie prowadzi nabór do szkół dla młodzieży w systemie
rekrutacji elektronicznej.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału brane są pod uwagę oceny
z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalonych przez Dyrektora Szkoły wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.
5. W przypadku, gdy jednym z przedmiotów jest "język obcy", kandydat otrzymuje
punkty za ocenę wyższą z języka obcego nauczanego w szkole podstawowej.

§3
1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się kandydat posiadający
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskane przez niego
miejsce na listach kandydatów zakwalifikowanych w wyniku postępowania
rekrutacyjnego.
3. 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 dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalonych przez Dyrektora, brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do
danego oddziału szkoły,
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
4) szczególne

osiągnięcia

wymienione

na

świadectwie

ukończenia

szkoły

pierwszym

etapie

podstawowej.
4. W

przypadku

równorzędnych

wyników

uzyskanych

na

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.
5. 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 brane są pod uwagę łącznie
kryteria, o których mowa w art. 134 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1
Regulaminu Rekrutacji. Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.
6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8
ustawy wymienionej w § 1 pkt 3 Regulaminu Rekrutacji są przyjmowani do szkoły
w pierwszej kolejności.
7. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje
dyrektor szkoły.

8. Rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odbioru dokumentów
powinna być złożona na piśmie.
9. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym mogą otrzymać - max 200 punktów.
Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:
A. Przeliczenie ocen na świadectwie szkoły podstawowej.
B. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
A. 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki
i obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wybranych dla danego oddziału) oraz za inne
osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
1. Za oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wyrażone
w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 18 punktów,
2) bardzo dobrym – przyznaje się 17 punktów,
3) dobrym – przyznaje się 14 punktów,
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
Oceny z przedmiotów wymienione na świadectwie ukończenia

szkoły

podstawowej brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji w poszczególnych klasach
stanowi tabela nr 1.
2. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się
7 punktów.
3. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej:
1) Za

uzyskanie

w

zawodach

wiedzy

będących

konkursem

o

zasięgu

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów;

2) Za

uzyskanie

w

zawodach

wiedzy

będących

konkursem

o

zasięgu

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2
ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
3 punkty;
3) Za 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

tematycznego

lub

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch

lub

więcej

tytułów

finalisty

konkursu

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 3 punkty.
4) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
2 punkty.
5) Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej
wymienione, 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 w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie
oświaty, 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) wybranego 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) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów
B. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty.
Wynik przedstawiony w procentach dla zadań z zakresu:
•

języka polskiego,

•

matematyki,

mnoży się przez 0,35.
Wynik przedstawiony w procentach języka obcego nowożytnego mnoży sie przez 0,3.
§4
Terminy rekrutacji obowiązujące w województwie łódzkim na rok szkolny 2020/2021:
1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (wniosek składa się
tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, odpowiednio:
1) oświadczenie o wielodzietności kandydata,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność,

orzeczenie

o

niepełnosprawności

lub

o

stopniu

niepełnosprawności,
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu

oraz

oświadczenie

o

samotnym

wychowywaniu

dziecka

oraz

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
5) opinię

wydaną

przez

publiczną

poradnię

psychologiczno-pedagogiczną

w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do
szkoły ponadpodstawowej
od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r., godz. 15.00;

2. Możliwość dokonania zmian szkól i oddziałów na liście preferencji kandydata:
od 19 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r., godz. 15.00;
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wniosek uzupełnia
się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej oraz kopię zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., godz. 15.00;
4. Weryfikacja

przez

komisję

rekrutacyjną

wniosków

oraz

dokumentów

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz informacji ze świadectw ukończenia
szkoły i zaświadczeń OKE:
do 10 lipca 2020 r.;
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

w postępowaniu

rekrutacyjnym:
13 lipca 2020 r. do godz. 12.00;
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia:
1) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2) oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
3) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – dotyczy tylko kandydatów
do technikum i branżowej szkoły I stopnia
od 13 lipca 2020 r., godz. 12.00 do 20 lipca 2020 r., godz. 12.00;
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym:
21 lipca 2020 r. do godz. 14.00.
§5
1.

Do podania do szkoły ponadpodstawowej należy dołączyć:

• oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
• oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
• dwie fotografie podpisane na odwrocie,
• kartę zdrowia,

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie,
• zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
Dodatkowo dla Szkoły Branżowej I Stopnia:
• zaświadczenie lekarskie (nasz druk),
• zgłoszenie na praktykę (nasz druk).
2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
(Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia) zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.
3. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi
schorzeniami

orzeczenie

kwalifikacyjne

publicznej

poradni

psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
§6
1.

Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu
rekrutacji.

2.

Kandydaci do oddziału klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego
wyboru wniosek o przyjęcie wydrukowany z systemu wraz z dokumentami opisanymi
w ustawie.

3.

Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców.

4.

W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
rekrutacji:
1) Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach
trzech wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów
w formie listy preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie
muszą występować na liście preferencji obok siebie;
2) Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do
których chciałby on zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat
chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności;

3) Kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji
spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów
przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów jest wystarczająca do przyjęcia;
4) Kandydaci nie mogą dostarczyć oryginałów dokumentów do innej szkoły niż ta,
w której są umieszczeni na liście zakwalifikowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym;
5) Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani w postępowaniu rekrutacyjnym
mogą składać oryginały dokumentów do tych oddziałów, które nie dokonały
pełnego naboru i dysponują wolnymi miejscami;
6) Wyrażenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole, po ogłoszeniu listy
zakwalifikowanych, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o zdaniu egzaminu ósmoklasisty,
może być zmienione dopiero po ogłoszeniu listy przyjętych (nie dotyczy to
kandydatów, którzy nie zostali przydzieleni do żadnego oddziału w ramach listy
zakwalifikowanych);
7) Po ogłoszeniu ostatecznej

listy przyjętych prowadzona

jest

rekrutacja

uzupełniająca do oddziałów, w których pozostają wolne miejsca.
§7
1. Tryb odwoławczy:
1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni
może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do szkoły;
2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem;
3) Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów,
która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym;
4) Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia;
5) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania;

6) Na rozstrzygnięcie Dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
§8
1. Postępowanie uzupełniające:
1) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające;
2) Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie
rekrutacyjne;
3) Terminy postępowania uzupełniającego określa zarządzenie Nr 11/2020 z dnia
30 stycznia 2020 r. Łódzkiego Kuratora Oświaty.
§10
Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy
prawa oświatowego.

Tabela 1 – Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji

przedmioty

klasa
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa
biologiczno-chemiczna

j. polski

matematyka.

biologia

chemia

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa
matematyczno-geograficzna

j. polski

matematyka

j. angielski /
j. niemiecki

geografia

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa
europejska

j. polski

matematyka

j. angielski /
j. niemiecki

wiedza o
społeczeństwie

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa
humanistyczna

j. polski

matematyka

historia

wiedza o
społeczeństwie

TECHNIKUM
informatyczne

j. polski

matematyka

j. angielski /
j. niemiecki

fizyka

TECHNIKUM
budowlane

j. polski

matematyka

j. angielski /
j. niemiecki

chemia

TECHNIKUM
programistyczne

j. polski

matematyka

j. angielski /
j. niemiecki

fizyka

TECHNIKUM
logistyczne

j. polski

matematyka

j. angielski /
j. niemiecki

geografia

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA

j. polski

matematyka

j. angielski /
j. niemiecki

technika

