
R E G U L A M I N 

 

rekrutacji uczniów do klas pierwszych  

IV Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 4  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu  

w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla kandydatów będących absolwentami 

szkół podstawowych regulują: 

• ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572,z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie spo-

sobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych 

w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 

szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2017 poz. 586); 

• Zarządzenie Nr 11/2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postę-

powania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2020/21 do 

klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, 

branżowych szkół I stopnia), na semestr I klas I szkół policealnych i branżowych szkół 

II stopnia oraz do szkół dla dorosłych,  w województwie łódzkim. 

 

 

§ 1 

 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 

 

1. Kandydaci wprowadzają elektronicznie swoje dane do szkolnego systemu rekrutacji 

 i składają w sekretariacie szkoły wydrukowane z systemu – wnioski w terminie 

od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 oraz w postępowaniu uzu-

pełniającym od dnia 22 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. godz. 15.00. 

2. Wnioski o przyjęcie do szkoły powinny być podpisane przez kandydata i jego rodzi-

ców (prawnych opiekunów). 

3. Do wniosku kandydaci załączają wg terminów wskazanych w § 5: 

a. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty lub potwierdzoną kopię tego zaświadczenia 

i świadectwa, 

b. kandydaci – laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego za-

łączają dyplom laureata oraz stosowne zaświadczenie, 

c. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów 

do technikum), 

d. dwie fotografie (z nazwiskiem i imieniem na odwrocie), 

e. bilans zdrowia, wydany przez społeczną służbę zdrowia lub lekarza szkolnego. 

 

4. W związku z elektronicznym wspomaganiem rekrutacji kandydat, składając dokumen-

ty określa pozycje swoich preferencji przyjęcia do danej szkoły (liceum, technikum) 

i klasy. Na pierwszym miejscu wpisuje szkołę - klasę o najwyższej preferencji. Kan-

dydat może wskazać dowolną liczbę oddziałów z trzech szkół ponadpodstawowych, 

do których chciałby być przyjęty. Jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniają-
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cą do zakwalifikowania go do kilku oddziałów zostaje zakwalifikowany tylko do tego 

z nich, któremu przyznał najwyższą pozycję wśród swoich preferencji. 

  

 

§ 2 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna 

 

1. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-

Kwalifikacyjna. 

2. Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną powołuje Dyrektor szkoły, wyznacza 

jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna kwalifikuje kandydatów i ustala listę 

przyjętych do szkoły w trybie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, 

a w szczególności: 

a. członkowie Komisji potwierdzają dane wprowadzane przez kandydatów do 

elektronicznego systemu szkolnej rekrutacji; 

b. zatwierdza wygenerowaną listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych na 

określone kierunki w poszczególnych typach szkół; 

c. udziela niezakwalifikowanym kandydatom informacji o możliwości zmiany 

klasy - profilu lub wyboru innej szkoły; 

d. dokumentuje swoją pracę i przebieg posiedzeń protokolarnie; 

e. rozpatruje ewentualne odwołania rodziców. 

  

 

 

 § 3 

 

 

Kryteria przyjmowania do klas pierwszych uczniów 

będących absolwentami szkoły podstawowej 

 

1. O przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej decyduje łączna liczba punktów uzyska-

nych jako: 

a. przeliczenie wyniku egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów, 

b. suma punktów z przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum – 

maksymalnie 72 punkty, 

c. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów, 

d. wolontariat – maksymalnie 3 punkty, 

e. punkty za szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 18 punktów. 

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydatów do klas 

pierwszych wynosi 200. 

3. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów: 

a. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty - 

100. Podczas przeliczania wyniku egzaminu ósmoklasisty na punkty stosuje 

się zasadę, że wyniki uzyskane z egzaminu z języka polskiego, matematyki 

wyrażone w skali procentowej mnożone są przez 0,35, z języka obcego nowo-

żytnego przez 0,3. Jeden procent z egzaminu z języka polskiego oraz matema-

tyki odpowiada 0,35 punktu, z języka obcego nowożytnego – 0,3. 

b. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej z czterech przedmiotów wynosi 72.  

Na punkty przeliczane są oceny z następujących przedmiotów: 
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Klasa Punktowane przedmioty 

Humanistyczna-językowa 

(z językiem angielskim) 

język polski, matematyka, język 

angielski, geografia 

Matematyczna 
język polski, matematyka, fizy-

ka, informatyka 

Technik  ekonomista 
język polski, matematyka, język 

angielski, geografia 

Technik handlowiec 
język polski, matematyka, język 

angielski, geografia 

Technik spedytor 
język polski, matematyka, język 

angielski, geografia 

Technik rachunkowości 
język polski, matematyka, język 

angielski, geografia 

 

c. Przeliczana jest ocena z tego języka obcego, który zdawany był na egzaminie 

ósmoklasisty. 

Punkty są obliczane według następujących zasad: 

▪ za każdą ocenę celującą kandydat otrzymuje 18 punktów, 

▪ za każdą ocenę bardzo dobrą kandydat otrzymuje 17 punktów, 

▪ za każda ocenę dobra kandydat otrzymuje 14 punktów, 

▪ za każdą ocenę dostateczną kandydat otrzymuje 8 punktów, 

▪ za każdą ocenę dopuszczającą kandydat otrzymuje 2 punkty. 

d. Liczba punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia kandydata 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i potwierdzone 

stosownymi zaświadczeniami wynosi 18. 

e. Liczba punktów przyznana za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

z wyróżnieniem wynosi 7. 

f. Liczba punktów przyznana za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, 

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, 

wynosi 3. 

4. Dodatkowe punkty są przyznawane za niżej wymienione osiągnięcia 

wg następujących zasad: 

a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwoje-

wódzkim  organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych 

porozumień: 

▪ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów, 

▪ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -

przyznaje się 7 punktów, 

▪ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -

przyznaje się 5 punktów; 

b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodo-

wym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

▪ tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje 

się 10 punktów, 

▪ tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -

przyznaje się 4 punkty, 
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▪ tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -

przyznaje się 3 punkty; 

c. 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 interdy-

scyplinarnego - przyznaje się 7 punktów, 

▪ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdy-

scyplinarnego - 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; 

d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

▪ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przed-

miotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły ar-

tystycznej -przyznaje się 10 punktów, 

▪ dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmio-

tów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły ar-

tystycznej -przyznaje się 7 punktów, 

▪ dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmio-

tów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły ar-

tystycznej -przyznaje się 5 punktów, 

▪ tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -przyznaje 

się 7 punktów, 

▪ tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -

przyznaje się 3 punkty, 

▪ tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -

przyznaje się 2 punkty; 

e. 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: 

▪ międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty, 

▪ krajowym - przyznaje się 3 punkty, 

▪ wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty, 

▪ 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 świadec-

twie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 

wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

Przed podjęciem nauki uczniowie technikum poddawani są badaniom specjalistycz-

nym określającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Badania wykonuje 

specjalista z zakładu medycyny pracy – negatywna opinia specjalistyczna może być 

przyczyną do przeniesienia na inny kierunek lub podstawą do skreślenia z listy 

uczniów. 
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§ 4 

 

Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły 

 

1. Laureaci konkursów i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci 

konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje 

w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmio-

tu przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów o których mowa w §3. 

2. Przy przyjmowaniu do szkół w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 

w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają: 

a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

osoby umieszczone w rodzinach zastępczych; 

b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym 

ustalono indywidualny program lub tok nauki; 

c. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzonymi opinią pu-

blicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

  

 

§ 5 

 

 

Terminy kwalifikowania i informowania kandydatów o wynikach rekrutacji 

 

1. Od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. godz. 15:00 – składanie wniosków 

o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandy-

data warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 

nadanie kandydatom numerów ewidencyjnych. 

2. Od  19 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r.  – możliwość dokonania zmian szkół 

i oddziałów na liście preferencji.  

3. Od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 - uzupełnienie wnio-

sku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej oraz kopię zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

4. Do 10 lipca 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków wraz ze zło-

żonymi dokumentami. 

5. W dniu 13 lipca 2020 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

6. Od 11 maja 2020 r. do 14 lipca 2020 r. godz. 15:00 - wydawanie przez szkołę skie-

rowań na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych do technikum. 

7. Od 13 lipca 2020 r. godz. 12:00 do 20 lipca 2020 r. godz. 12:00 – potwierdzenie 

przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przed-

łożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświad-

czenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz  orzeczenia o braku przeciw-

wskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

Uwaga! Niedoręczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty do wybranej szkoły 

traktowane jest jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły. 

8. Dnia 21 lipca 2020 r. do godz. 14:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kan-

dydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

9. Od 22 lipca 2020 r. do 24 sierpnia 2020 r. godz. 14:00 – postępowanie uzupełniają-

ce. 
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§ 6 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Decyzje Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej zapadają większością głosów. 

2. Protokoły z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwali-

fikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją 

o uzyskanych przez nich wynikach przechowywane są nie krócej niż jeden rok. 

3. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej mogą być zgłaszane dyrekto-

rowi szkoły w terminie 3 dni od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szko-

ły. 


