
Zasady rekrutacji do klas pierwszych 
II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Piotrkowie Trybunalskim 

w roku szkolnym 2018 / 2019
1. Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza się na podstawie:

o Art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59, 949,
2203) oraz art. 149, 155, 165 i 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949, 2203)

2. Rekrutację przeprowadza się w formie elektronicznej. Szczegółowe zasady naboru  określono w Zarządzeniu
Łódzkiego Kuratora Oświaty – Nr 12 / 2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

3. Liceum prowadzi rekrutację do oddziałów z następującymi przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

o klasa I A – profil prawniczo – politologiczny
(historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski – kontynuacja),

o klasa I B – profil ekonomiczno – socjologiczny
(geografia, matematyka, język angielski – kontynuacja),

o klasa I C – profil prawniczo - dziennikarski
(język polski, historia, język angielski – kontynuacja),

o klasa I D – profil politechniczny
(matematyka, informatyka, język angielski – kontynuacja),

o klasa I E – profil medyczno – przyrodniczy
( biologia, chemia, język angielski – kontynuacja),

o klasa I F – profil medyczno – przyrodniczy
( biologia, chemia, język angielski – kontynuacja).

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do poszczególnych klas

 I A - język polski, matematyka, historia, WOS
 I B - język polski, matematyka, geografia, język angielski
 I C - język polski, matematyka, historia, język angielski
 I D - język polski, matematyka, informatyka, język angielski
 I E - język polski, matematyka, chemia, biologia
 I F - język polski, matematyka, chemia, biologia

Klasy 1e i 1f są oddziałami o tym samym proflu  .  

Uczniowie mają do wyboru drugi język obcy spośród języka niemieckiego i francuskiego.

Zasady przyjmowania kandydatów
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują:

 wyniki egzaminu gimnazjalnego,

 wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 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 tej szkoły,

 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

 szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
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 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,  z wyjątkiem tytułu laureata lub  
finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

 osiągnięcia  w  zakresie  aktywności  społecznej,  w  tym  na  rzecz  środowiska  szkolnego,  w  szczególności  
w formie wolontariatu.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego
Kuratora Oświaty oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach (wymienionych w zasadach rekrutacji po-
szczególnych Kuratoriów Oświaty), laureaci olimpiad dla gimnazjalistów, a także laureaci i finaliści olimpiad przed-
miotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do
wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

Wniosek o przyjęcie do szkoły
Wniosek  o  przyjęcie  do  szkoły  podpisany  przez  rodzica  lub  opiekuna  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  
spełnienie warunków i kryteriów rekrutacyjnych należy składać do szkoły pierwszego wyboru od 21 maja 2018 r. do
dnia 20 czerwca 2018 r. godz. 12:00

Wyboru  preferencji  dokonuje  się  spośród  maksymalnie  3  szkół  w  porządku  od  najbardziej  do  najmniej  
preferowanej. W każdej szkole kandydat może wybrać dowolną ilość oddziałów.

Świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub  
finalisty  należy  złożyć  w postaci  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  dyrektora  szkoły,  którą  
kandydat ukończył.

Ważne terminy
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr   12 / 2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.  

§ 1
(fragment)

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku prowadzenia naboru w formie
elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia
21 maja 2018 r.  do dnia 20 czerwca 2018 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia  
20 lipca 2018 godz. 12:00 do dnia 23 lipca 2018 r. godz. 12:00.

2. Przeprowadzenie  odpowiednio  prób  sprawności  fizycznej,  sprawdzianu  kompetencji  językowych  lub  
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia  21 maja 2018 r.  do dnia 
7 czerwca 2018 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 24 lipca 2018 r. godz. 12:00  do dnia 25 lipca
2018 r. godz. 12:00.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne
wyniki  prób  sprawności  fizycznej,  sprawdzianu  kompetencji  językowych  lub  sprawdzianu  uzdolnień  
kierunkowych  –  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  w  dniu  8  czerwca  2018  r.  oraz  w  postępowaniu  
uzupełniającym w dniu 26 lipca 2018 r. godz. 12:00.

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia naboru w formie
elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia  
gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od dnia  22 czerwca 2018 r.  do dnia 
26 czerwca 2018 r. godz. 12:00.

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz wystąpienie
przez  przewodniczącego  komisji  rekrutacyjnej  o  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  przez  kandydata  
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warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru – w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 
27 czerwca 2018 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 27 lipca 2018 r.

6. Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów  zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 12 lipca 2018 r. do godz. 12:00
oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 14 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.

7. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi  
z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole,
w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły – w postępowaniu rekrutacyjnym
od dnia 22 czerwca 2018 r. godz. 12:00 do dnia 13 lipca 2018 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia
14 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00.

8. Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  albo  kandydata  pełnoletniego  woli  przyjęcia  do  szkoły  
ponadgimnazjalnej  w  postaci  przedłożenia  oryginału  świadectwa  ukończenia  gimnazjum  i  oryginału  
zaświadczenia  o  wynikach  egzaminu  gimnazjalnego,  a  w  przypadku  szkoły  prowadzącej  kształcenie  
zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia  12 lipca 2018 r. godz. 12:00 do dnia  
19 lipca 2018 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 14 sierpnia 2018 r. godz. 12:00 do
dnia 20 sierpnia 2018 r. godz. 15:00.

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów  
nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 20 lipca 2018 r. do godz. 12:00  oraz w postępowaniu
uzupełniającym w dniu 21 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.

10. Poinformowanie  kuratora  oświaty  przez  dyrektora  szkoły  ponadgimnazjalnej  za  pośrednictwem  organu  
prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole – w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 20 lipca 2018 r. od
godz. 12:00  oraz w postępowaniu uzupełniającym niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, nie później niż do dnia
21 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00…

Źródło: ZARZĄDZENIE Nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.     
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