Regulamin rekrutacji do XIII LO im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi dla kandydatów po szkole
podstawowej na rok szkolny 2019/2020
I. Podstawa Prawna

-

-

art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z póź.zm.)
art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z póź.zm.)
Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 41/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania
dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów do klas
I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół
pierwszego stopnia), na semestr I pierwszych klas szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych na rok
szkolny 2019/2020 w województwie łódzkim.
Terminarz naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.
Zarządzenie Dyrektora XIII LO im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi z dnia 28 lutego 2019 roku.

II. Definicje terminów:
Ilekroć w kryteriach pojawi się termin sprawdzian predyspozycji językowych (bez konieczności
znajomości języka francuskiego) należy go rozumieć jako narzędzie służące rozpoznawaniu zdolności
językowych kandydata. Sprawdzian ten obowiązuje kandydatów do klasy wstępnej dwujęzycznej 1dw.
III. O przyjęciu do klas pierwszych 1dw, 1a, 1b, 1c XIII LO decydują kryteria :
- wyniki z egzaminu ósmoklasisty (§ 13 Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r., Dz.U.
z 2017 r., poz. 610)
wynik przedstawiony w procentach z:
a/ j. polskiego – mnoży się przez 0,35
b/ matematyki – mnoży się przez 0,35
c/ języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3
- punkty za oceny z czterech zajęć edukacyjnych ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
wskazanych w rekrutacji do poszczególnych klas /załącznik, tabela/ (§ 4 Rozporządzenia MEN z dnia
16 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 610)
celujący
– 18 pkt.
bardzo dobry - 17 pkt.
dobry
- 14 pkt.
dostateczny
- 8 pkt.
dopuszczający - 2 pkt.
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (§ 5 Rozporządzenia MEN 16 marca
2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 610) – 7 pkt.
- osiągnięcia ucznia umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (§ 6. 1. i 2.
Rozporządzenia MEN 16 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 610). Dotyczy to między innymi
konkursów przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych, artystycznych i zawodów
sportowych.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 2, wymienione na świadectwie szkoły podstawowej
– maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 18.
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu (§ 7 Rozporządzenia MEN z 16 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 610).) – 3 pkt.
- sprawdzian predyspozycji językowych (bez konieczności znajomości języka francuskiego)
(art. 140 ustawy Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.) dotyczy kandydatów klasy1
wstępnej dwujęzycznej 1DW.
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IV. SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH
Kandydatów do klasy 1dw (klasy wstępnej dwujęzycznej) obowiązuje sprawdzian predyspozycji
językowych (bez konieczności znajomości języka francuskiego) .
Sprawdzian predyspozycji językowych (pisemny) odbędzie się w dniu 28 maja 2019 roku o godz. 12.00,
a w rekrutacji uzupełniającej w dniu 31 lipca 2019 roku o godz. 10.00
Sprawdzian określa predyspozycje ucznia do uczenia się języka obcego i w języku obcym. Nie jest
wymagana znajomość języka francuskiego.
Wynik sprawdzianu będzie przeliczony tak, aby maksymalna liczba punktów uzyskanych za sprawdzian
wynosiła 25 pkt.
Uczniowie przystępujący do sprawdzian predyspozycji językowych w innych liceach dwujęzycznych
mogą dostarczyć do sekretariatu XIII LO w Łodzi zaświadczenie o wynikach tego sprawdzianu.
Zaświadczenie wystawia szkoła, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu predyspozycji językowych.
Harmonogram przeprowadzenia testu predyspozycji językowych do klasy 1dw zostanie również podany
do wiadomości kandydatów w systemie elektronicznego naboru i na stronie internetowej XIII LO
w zakładce Rekrutacja.
V. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty stosuje się
przepisy § 8 Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 610.
VI. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim i trzecim etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość
(art. 134 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Oświatowe, Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm):
- wielodzietność rodziny kandydata;
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
VII. O przyjęciu kandydata po szkole podstawowej do danej klasy XIII LO decyduje liczba punktów
przeliczona w naborze elektronicznym.
VIII. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się
na punkty oceny zgodnie z § 8 Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 610.
IX. Terminarz postępowania rekrutacyjnego do XIII LO im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi:
Termin
Godzina
Działanie
1.
13 maja – 25 czerwca
do godz. 12.00 Składanie wniosków do szkół
2019 r.
ponadpodstawowych tylko do szkoły pierwszego
wyboru (pierwszy wybór)
2.
do 28 czerwca 2019 r.
do godz. 12.00 Weryfikacja zgłoszeń na podstawie wniosków
(XIII LO)
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godz. 15.00

Potwierdzenie woli przystąpienia do sprawdzianu
predyspozycji językowych (klasa wstępna 1dw)
(tel. 0-42 657 55 28
lub e-mail kontakt@lo13.elodz.edu.pl)

28 maja 2019 r.
(wtorek)

godz. 12.00

Pisemny sprawdzian predyspozycji językowych
dla kandydatów do klasy 1wstępnej 1dw

5 czerwca 2019 r.
(środa)

godz. 12.00

Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji
językowych w XIII LO (wynik punktowy zostanie
wpisany do systemu elektronicznego zgodnie z
harmonogramem regulaminu naboru
elektronicznego, najpóźniej do 26.06.2019 r. - do
godz. 12.00)

21-25 czerwca 2019 r.

do godz. 12.00

4.

21 - 25 czerwca 2019 r.
(piątek-wtorek)

do godz. 12.00

5.

do 28 czerwca 2019 r.
(piątek)

do godz. 12.00

6.

Do 15 lipca 2019 r.
(poniedziałek)
16 lipca 2019 r.
(wtorek)
od 16 – 24 lipca 2019 r.
(wtorek- środa)

do godz.12.00

Dostarczenie do XIII LO zaświadczenia o wyniku
sprawdzianu predyspozycji językowych, jeśli
sprawdzian pisany był w innym liceum, a XIII LO
jest brane pod uwagę w rekrutacji.
Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o
wynikach egzaminu (tylko w szkole pierwszego
wyboru)
Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną
wniosków i dokumentów oraz wystąpienie przez
Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o
dokumenty potwierdzające spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w procesie naboru
Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną
wniosków i dokumentów
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia do szkoły (przedłożenie oryginału
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty)
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

3. SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI
JĘZYKOWYCH

do dnia 24 maja 2019 r.
(poniedziałek)

7.
8.

do godz.12.00
od godz. 12.00
do godz. 12.00

9.

25 lipca 2019 r.
(czwartek)

do godz. 12.00

X. Terminarz postępowania uzupełniającego rekrutacyjnego

1.

2.

Termin
Godzina
26 lipca - 30 lipca 2019 r. Od
godz.
(piątek – wtorek)
12.00
do
godz. 12.00
do dnia 5 sierpnia 2019 r. do
godz.
(poniedziałek)
12.00

Działanie
Składanie wniosków do szkół
ponadpodstawowych do szkoły pierwszego
wyboru (pierwszy wybór)
Weryfikacja zgłoszeń na podstawie wniosków
(XIII LO)
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3. SPRAWDZIAN
PREDYSPOZYCJI
JĘZYKOWYCH
4.
5.
6.

7.

31 lipca 2019 r.
(środa)

godz. 10.00

5 sierpnia 2019 r.
(poniedziałek)

godz. 12.00

do 20 sierpnia 2019 r.
(wtorek)
21 sierpnia 2019 r.
(środa)
21 – 29 sierpnia 2019 r.
(środa – czwartek)

30 sierpnia 2019 r.
(piątek)

Pisemny sprawdzian predyspozycji językowych
w XIII LO do klasy wstępnej 1dw.

Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji
językowych w XIII LO (wynik punktowy zostanie
wpisany do systemu elektronicznego zgodnie z
harmonogramem regulaminu naboru
elektronicznego, najpóźniej do 20.08.2019 r. do
godz. 12.00)
godz. 12.00 Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną
wniosków i dokumentów.
do
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
godz.12.00 i kandydatów niezakwalifikowanych.
godz. 12.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
do
godz. przyjęcia do szkoły (przedłożenie oryginału
15.00
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty)
do
godz. Ogłoszenie listy ostatecznej kandydatów
12.00
przyjętych i nieprzyjętych

XI. Zadania komisji rekrutacyjnej określa § 10.1. i 2 Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.,
Dz.U. z 2017 r., poz. 610
XII. Do grup międzyoddziałowych drugiego języka obcego przyjęci kandydaci zapisują się przy
składaniu dokumentów potwierdzających wolę nauki w XIII LO do wyczerpania limitu miejsc w danej
grupie językowej.
XIII. Nauczyciele języków obcych określają poziom znajomości danego języka obcego na podstawie
dokumentacji dostarczonej przez kandydata do XIII LO (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenie o egzaminie z języka obcego OKE Łódź). Grupy językowe na podstawie wyników egzaminu
ósmoklasisty z języka obcego i ocen z języków obcych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
zostaną stworzone przed rozpoczęciem roku szkolnego.
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