
V. Załączniki:  

Załącznik nr 1 

 Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów organizowanych przez 

Łódzkiego Kuratora Oświaty:  

 języka  polskiego,  

 języka angielskiego,  

 języka niemieckiego,  

 języka francuskiego,  

 języka rosyjskiego,       

 historyczny,  

 biologiczny,  

 chemiczny, 

 fizyczny,  

 informatyczny,  

 geograficzny,  

 matematyczny,  

 wiedzy o społeczeństwie, 

 wiedzy o sztuce.  
 

Załącznik nr 2 

Wykaz konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych (punktowane są osiągnięcia kandydatów co 
najmniej na szczeblu wojewódzkim):  
 

1) Konkurs Filozofii Klasycznej „W poszukiwaniu prawdy o człowieku”  

2) Konkurs Geograficzno-Turystyczny „Przez lądy, morza i oceany…- Ameryka Pł.”  

3) Konkurs „Matematyka – moja pasja”  

4) Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczno – Regionalny  

5) Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II „Papież 

Słowianin”  

6) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 

1939-1945” – etap regionalny  

7) Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i Losy Dalekich – Życie Polaków w latach 1914-

1989” 
 

Załącznik nr 3 

Wykaz dyscyplin sportowych – indywidualnych i zespołowych obejmujących konkursy 

organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne 

stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, 

w których osiągnięcia kandydatów sa punktowane w rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych: 
 

Zasady elektronicznego naboru 

do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 
 

I. Podstawa prawna  

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 2 listopada  2015r., 

2. Zarządzenie Nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016 r.  

II. Kryteria przyjęć do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych  

l. Liczba punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć  

edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

2. Liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia 

gimnazjum.  

3. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum.  

4. Liczba punktów za wyniki testu badającego predyspozycje językowe w przypadku 

kandydatów do klasy wstępnej dwujęzycznej.  

5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w 

określonym zawodzie, w przypadku kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących kształcenie zawodowe.  
 

III. Maksymalne liczby punktów, możliwe do uzyskania w trakcie rekrutacji  
 

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może uzyskać maksymalnie 200 punktów. 
 

100 pkt 100 pkt 

liczba punktów możliwych do uzyskania za 
egzamin przeprowadzony w ostatnim roku 
nauki w gimnazjum (liczba punktów 
uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie 
punktów zawartych na zaświadczeniu               
o szczególnych wynikach egzaminu) 

liczba punktów możliwych do uzyskania za 
oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum    
z  4 przedmiotów – j. polskiego i trzech zajęć 
edukacyjnych wskazanych przez komisję 
rekrutacyjną danej szkoły oraz inne osiągnięcia  
ucznia wymienione w świadectwie ukończenia 
gimnazjum 

 

IV.  Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych  zajęć       

       edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie   

       ukończenia gimnazjum także z lat ubiegłych  

 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć 

edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 60 pkt. 

Punkty są obliczane według następujących zasad:  

· stopień celujący - 20 punktów  

· stopień bardzo dobry - 16 punktów  

· stopień dobry - 12 punktów  

· stopień dostateczny - 8 punktów  

· stopień dopuszczający - 2 punkty  

 Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:  

1) języka polskiego,  

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,  

3) matematyki,  

                 4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,  

– mnoży się przez 0,2;  

             wynik przedstawiony w procentach z: 

                a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08, 

b) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12. 

b) oraz organizowane przez komitety główne 

konkursów i olimpiad (punktowane są 

osiągnięcia kandydatów co najmniej na 

szczeblu wojewódzkim) 

 

 X  Olimpiada Matematyczna 

Gimnazjalistów – etap okręgowy (stopień II) 

 IX Olimpiada Informatyczna 

Gimnazjalistów – etap okręgowy (stopień II) 

 V Olimpiada Języka Angielskiego dla 

Gimnazjalistów – etap okręgowy (stopień II) 

 

 

 

Uwaga ! 

Ważnym kryterium przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej jest posiadanie aktualnych 

zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym  

zawodzie: 

- uczeń pobiera skierowania na badania ze szkoły ponadgimnazjalnej  

 

 
 

Za dopilnowanie w/w procedur odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów! 

 

 



 

 

 

 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia ucznia wymienione 

na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 40 pkt. 

 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów 

 Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć 

ucznia z okresu nauki w gimnazjum umieszczonych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum:  

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; 

        6.     Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu   

                 wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się   

10 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego 

lub   interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

3 punkty; 

 liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi  

13 punktów. 

 w przypadku przeliczania na punkty kryterium „osiągnięcia w zakresie                     

aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w 

formie wolontariatu” przyznaje się 2 punkty, 
 zajęcie od l do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca  

w rywalizacji zespołowej co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach 
wymienionych w załączniku nr 3):  

- w jednej dyscyplinie - 5 punktów,  

- w dwóch i więcej dyscyplinach - dodatkowo 2 punkty,  

 albo (w przypadku braku osiągnięć na szczeblu co najmniej wojewódzkim) zajęcie od 

l do 3  miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym - 3 punkty,  

 zajęcie od l do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu 
powiatowym – 3 punkty,  

 osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu albo 

osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 2 punkty  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.    Ustala się następujące terminy rekrutacji obowiązujące w województwie łódzkim 

na rok szkolny 2016/2017 

                                                             Harmonogram terminów: 
 

 

Nazwa etapu 

 

 

 

 

Data 

rozpoczęcia 

 

 

 

Data zakończenia 

 

 

Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych  

 

1 czerwca  22 czerwca g. 12.00 

Testu badającego predyspozycje językowe dla klas    

wstępnych w dwujęzycznych oddziałach szkół 16 maja  31 maja 

ponadginmazjalnych oraz próby sprawności fizycznej    

  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie o kopię świadectwa 

ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego 
od 24 czerwca do 28 czerwca 

    
    
 Terminy ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i    

  niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych 

ponadgimnazjalnych.ponadgimnazjalnych  

4 lipca 2016 do godz. 12.00 

 lista uzupełniająca – 8 sierpnia  g. 12.00 

 Wydawanie skierowań na badania lekarskie w        szkołach 

zawodowych 
od 4 lipca g. 12.00 do 6 lipca g. 12.00 

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do    

 szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał świadectwa i oryginał  

 zaświadczenia o wynikach egzaminu) 
od 4 lipca g. 12.00 do 11 lipca g. 12.00 

 Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół  

 ponadgimnazjalnych 12 lipca 2016 od godz. 12.00 

 
 

  

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, 

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. 


