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REGULAMIN NABORU UCZNIÓW  

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Jana Pawła II 

i TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII im. Jana Pawła II 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

I   PODSTAWA PRAWNA 

 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe –  rozdział 6 „Przyjmowanie do 

publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 

publicznych szkół i publicznych placówek” (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378, z 2021r. 

poz. 4) 

2. 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 poz. 1737) 

3. Zarządzenia Kuratorów Oświaty w poszczególnych województwach w sprawie wykazu 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2020/21, organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

4. §11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz.493 ze zm.) 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz. U z 2020 r. poz. 1394) 
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II  OFERTA EDUKACYJNA 
 

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie na rok szkolny 2021/2022 będzie 
prowadzony nabór do: 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II 

TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII IM. JANA PAWŁA II 

Lp. Symbol 
oddziału 

Nazwa oddziału Przedmioty z 
rozszerzonym 
programem 

Języki obce Przedmioty 
uwzględnione w procesie 
rekrutacji 

 

Ilość 
uczniów 

1 I m 
 
 
 
 
 

Klasa 
patronacka 

PGE 

Technik mechatronik  
 
Kwalifikacje: 
ELM.03. - montaż, 
uruchamianie i konserwacja 
urządzeń i systemów 
mechatronicznych 
 
ELM.06. - eksploatacja i 
programowanie urządzeń i 
systemów mechatronicznych 
  

 
Matematyka 
Fizyka 
 

 
Język angielski 
Język niemiecki 
 
Język angielski 
zawodowy  

 
Język polski 
Matematyka 
Fizyka 
Informatyka 

 
 
20 
 

2 I t 
 
 
 

 
Klasa 

patronacka 
PGE 

 

Technik automatyk 
 
Kwalifikacje: 
ELM.01 – Montaż i 
uruchamianie urządzeń 
automatyki przemysłowej 
 
ELM.04 – Eksploatacja 
automatyki przemysłowej 
  

 
Matematyka 
Fizyka 
 

 
Język angielski 
Język niemiecki 
 
Język angielski 
zawodowy  

 
Język polski 
Matematyka 
Fizyka 
Informatyka 

 
 
20 
 

 

  

Lp. Symbol 
oddziału 

Nazwa oddziału Przedmioty z 
rozszerzonym 
programem 
nauczania 

 

Języki obce Przedmioty 
uwzględnione  
w procesie rekrutacji 

Przedmioty 
dodatkowe 

Ilość 
uczniów 

1  
 

I a 

Klasa językowa Język angielski 
Geografia 

Język angielski 
Język niemiecki  
Język hiszpański  

Język polski 
Matematyka 
Język angielski 
Geografia 
 

 
Język 
hiszpański  
– 2 godz.  

24 

2  
 

I b 

Klasa medyczno - 
ratownicza 

Matematyka 
Biologia 
Chemia 

Język angielski 
Język niemiecki 
 

Język polski 
Matematyka  
Chemia 
Biologia  

Zajęcia 
medyczno – 
ratownicze  
– 3 godz.  
  

24 
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III   KRYTERIA REKRUTACJI 

1. Rekrutację do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych określają zapisy rozdziału 6 

ustawy Prawo Oświatowe. 

2. Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22 

przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Kandydat 

loguje się na ogólnopolskiej stronie www.lodzkie.edu.pl/kandydat.  

3. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II i 

Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II jest spełnienie kryteriów 

określonych w art. 134.1 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  

4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria 

wymienione w art. 134.1ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

5. Do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II i Technikum Nowoczesnych 

Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie przyjmowani będą uczniowie, którzy 

uzyskają minimum 100 punktów rekrutacyjnych. W uzasadnionych przypadkach– 

podejście indywidualne.  

6. O kolejności na liście kandydatów do liceum i technikum decyduje suma uzyskanych 

punktów. 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego na drugim etapie przyjmuje się kandydatów wymienionych  

w art. 134.3.ustawyPrawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria 

określone w art. 134.4ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

9. Do szkoły w pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – art. 132. 

10. O przyjęciu do klasy pierwszej liceum i technikum ucznia przybywającego  

z zagranicy w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor szkoły.  

11. Złożenie oryginału świadectwa i innych wymaganych przez szkołę dokumentów  

w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru  

i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do liceum lub technikum. 

http://www.lodzkie.edu.pl/kandydat
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12. Niezłożenie w odpowiednim  terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów 

spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub 

nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.  

 

IV WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa 

ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

2. Uczniowie posiadający tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim powinni złożyć odpowiednie zaświadczenie potwierdzające ww. 

osiągnięcia. 

3. Dwie fotografie podpisane na odwrocie. 

4. Dla kandydatów do technikum: zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie  

z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych wydane 

przez lekarza medycyny pracy. 

V SPOSÓB PUNKTOWANIA 

1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują odpowiednią liczbę punktów: 

200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, 

matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki 

egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz inne 

osiągnięcia kandydatów, 

w tym: 

a) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany 

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (liczba punktów uzyskanych przez 

kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach egzaminu); 

b) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły oraz za inne 

osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z: 



5 
 

a) języka polskiego - mnoży się przez 0,35 

b) matematyki- mnoży się przez 0,35 

c) języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30. 

 

VI SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY OCEN Z JĘZYKA 

POLSKIEGO, MATEMATYKII DWÓCH WYBRANYCHZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCHUSTALONY PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

a) stopień celujący – 18 punktów 

b) stopień bardzo dobry – 17 punktów 

c) stopień dobry – 14 punktów 

d) stopień dostateczny – 8 punktów 

e) stopień dopuszczający – 2 punkty 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7punktów. 

 

VII  SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY INNYCH SZKOLNYCH 

LUBPOZASZKOLNYCHOSIĄGNIĘĆUCZNIAZOKRESUNAUKIWSZKOLE 

PODSTAWOWEJ, UMIESZCZONYCH NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

1. Przeliczania na punkty innych szkolnych i pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki 

w szkole podstawowej umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą 

zgodne z zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty, dla kandydatów z terenu 

województwa łódzkiego, natomiast dla kandydatów spoza terenu województwa łódzkiego 

zgodnie z zarządzeniem właściwego kuratora oświaty. 

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 

punktów. 

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej przyznaje się 3 punkty. 

VIII KOMISJA REKRUTACYJNA  
 
1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.  
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2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należą czynności wymienione w art. 157.2 ustawy Prawo 

oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.  oraz niektórych innych ustaw oraz w § 10.1 

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. 

3. Terminy pracy komisji rekrutacyjnej:  

Data  Godzina  Rodzaj czynności  
17.05.2021 730-1530     Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły 
18.05.2021 730-1530  

 
 
 

19.05.2021 730-1530 
20.05.2021 730-1530 
21.05.2021 730-1530 
22.05.2021 nie pracuje 
23.05.2021 nie pracuje 
24.05.2021 730-1530 
25.05.2021 730-1530 
26.05.2021 730-1530 
27.05.2021 730-1530 
28.05.2021 730-1530 
29.05.2021 nie pracuje 
30.05.2021 nie pracuje 
31.05.2021 730-1530 
01.06.2021 730-1530 
02.06.2021 730-1530 
03.06.2021 nie pracuje 
04.06.2021 730-1530 
05.06.2021 nie pracuje 
06.06.2021 nie pracuje 
07.06.2021 730-1530 
08.06.2021 730-1530 
09.06.2021 730-1530 
10.06.2021 730-1530 
11.06.2021 730-1530 
12.06.2021 nie pracuje 
13.06.2021 nie pracuje 
14.06.2021 730-1530 
15.06.2021 730-1530 
16.06.2021 730-1530 
17.06.2021 730-1530 
18.06.2021 730-1530 
19.06.2021 nie pracuje 
20.06.2021 nie pracuje 

21.06.2021 730-1530 
25.06.2021 800- 1500 Weryfikacja wniosków i dokumentów 
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26.06.2021 nie pracuje 
27.06.2021 nie pracuje 
28.06.2021 800- 1500 
29.06.2021 800- 1500 
30.06.2021 800- 1500 
01.07.2021 800 – 1500  
02.07.2021 800 – 1500 
03.07.2021 nie pracuje 
04.07.2021 nie pracuje 
05.07.2021 800 – 1500 
06. 07.2021 800 – 1500 
07. 07.2021 800 – 1500 
08. 07.2021 800 – 1500 
09. 07.2021 800 – 1500 
10.07.2021 nie pracuje 
11.07.2021 nie pracuje 
12. 07.2021 800 – 1500 
13. 07.2021 800 – 1500 
14.07.2021 800 – 1500 
22.07.2021 1200 Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych – lista wstępna 
 

23.07.2021 1200 – 1500 Przyjmowanie oryginałów świadectwa ukończenia 
szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu 
zewnętrznego. 

24.07.2021 nie pracuje 
25.07.2021 nie pracuje 
26.07.2021 800 – 1500 
27.07.2021 800 – 1500 
28.07.2021 800 – 1500 
29.07.2021 800 – 1500 
30.07.2021 800 – 1500 
02.08.2021 do 1400 

 
Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych – lista ostateczna 

 

IX  TERMINY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja do LO i TNT w Kleszczowie na rok szkolny 2021/2022 prowadzona jest  
w formie elektronicznej. 

2. Postępowanie rekrutacyjne przebiega w następujących terminach: 
 

Termin w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

 
Rodzaj czynności 

od do 
17 maja 2021 21 czerwca 2021 

do godz. 15.00 
Logowanie na ogólnopolskiej stronie www.lodzkie.edu.pl/kandydat. 
Składanie wydrukowanego ze strony wniosku o przyjęcie do szkoły 

http://www.lodzkie.edu.pl/kandydat
http://www.lodzkie.edu.pl/kandydat
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(tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów 
rekrutacyjnych w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Kleszczowie, ul. Sportowa 8. 
 

25 czerwca 2021 14 lipca 2021 
godz.15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
(tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty. 
 

 
 

do 14 lipca 2021 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów 

22 lipca 2021 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych – lista wstępna. 
 

17 maja 2021r.   do 26 lipca 2021r 
do godz.15.00 

Wydanie skierowań na badania lekarskie kandydatom 
zakwalifikowanym do technikum sekretariacie szkoły. 
 

23 lipca 2021 r. 
od godz. 12.00  

30 lipca 2021 r. do 
godz. 15.00 

Termin potwierdzenia przez rodzica kandydata/ kandydata 
pełnoletniego zakwalifikowanego woli podjęcia nauki w wybranej 
szkole, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty. 
 

02 sierpnia 2021r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  
w postępowaniu  rekrutacyjnym -lista ostateczna. 
 
Procedura odwoławcza 

 
Od dnia 02sierpnia 2021 
do 09 sierpnia 2021 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list osób  przyjętych                                 
i nieprzyjętych, rodzic lub pełnoletni uczeń może wystąpić do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły. Uzasadnienie 
sporządza się   w terminie 5 dni od złożenia wniosku. W terminie 7 
dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub kandydat 
pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor szkoły rozpatruje 
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania odwołania. 
 

 
Postępowanie uzupełniające 

 
Postępowanie uzupełniające przeprowadza się jeżeli po przeprowadzeni postępowania rekrutacyjnego 

szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach zostanie podana do 
publicznej informacji na stronie www.lodzkie.edu.pl/kandydati tablicy ogłoszeń szkoły 

 
03 sierpnia 2021 05 sierpnia 2021 

godz.15.00 
DOTYCZY UCZNIÓW NIEZALOGOWANYCH  
W REKRUTACJI GŁÓWNEJ - Logowanie na ogólnopolskiej 
stronie www.lodzkie.edu.pl/kandydat. Składanie wydrukowanego ze 
strony wniosku o przyjęcie do szkoły (tylko do szkoły pierwszego 
wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-01-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-01-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-01-2018&qplikid=4186#P4186A7
http://www.lodzkie.edu.pl/kandydat
http://www.lodzkie.edu.pl/kandydat
http://www.lodzkie.edu.pl/kandydat
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kandydata kryteriów rekrutacyjnych w sekretariacie Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Kleszczowie, ul. Sportowa 8. 
 

 05 sierpnia 2021 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów. 
 

16 sierpnia 2021 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych – lista wstępna. 
 

03 sierpnia 2021 do 13 sierpnia 
2021 

Wydanie skierowań na badania lekarskie kandydatom  
zakwalifikowanym do technikum. 
 

17 sierpnia 2021 
 

20 sierpnia 2021 
do godz. 15.00 

Termin potwierdzenia przez rodzica kandydata zakwalifikowanego 
woli podjęcia nauki w wybranej szkole, w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
 

23 sierpnia 2021 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  
w postępowaniu  rekrutacyjnym -lista ostateczna. 
 

 

X WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej 

imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo 

niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły wywieszonej na tablicy informacyjnej przy 

sekretariacie szkoły. 

2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

3. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.  
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