REKRUTACJA 2017/2018 do XIII LO im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60)
informujemy, że:
1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 do klasy I
publicznej klasy ponadgimnazjalnej jest przeprowadzane na podstawie
przepisów art.20wa ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu
dotychczasowym, z tym, że terminy, które miały być podane do końca
lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia.
(art. 204 ust. 4 ustawy z dn. 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę -Prawo Oświatowe Dz.U. z 2017 r., poz. 60).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i
branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586) określa kryteria
rekrutacji (m. in. przeliczanie na punkty wyników egzaminu
gimnazjalnego) oraz skład i zadania komisji rekrutacyjnej.
3. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na
rok szkolny 2017 /2018 do publicznych szkół podstawowych określił.
Łódzki Kurator Oświaty w Zarządzeniu Nr 26/2017 z dnia 7 kwietnia 2017
r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania
dokumentów na rok szkolny 2017/18 do klas I publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły
branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do
szkół dla dorosłych w województwie łódzkim. (Na podstawie art. 204 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)
W związku z powyższym uprzejmie informujemy Rodziców/Opiekunów
prawnych, że rekrutacja do XIII Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się
na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z terminarzem i kryteriami, które zostały
określone w/w obecnie obowiązujących przepisach.
Szczegółowe kryteria rekrutacji do XIII LO im. Marii Piotrowiczowej w
Łodzi zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej szkoły
do końca kwietnia 2017 r.

