Regulamin rekrutacji do XIII LO im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi dla kandydatów po gimnazjum
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.)

-

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)
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 kompetencji językowych należy go rozumieć jako
sprawdzian z języka francuskiego w formie pisemnej określający poziom znajomości języka
francuskiego przez kandydata do grupy międzyoddziałowej dwujęzycznej z klas: 1a2 i 1c2
III. O przyjęciu do klas pierwszych 1a2, 1b2, 1c2 XIII LO decydują kryteria :
- wyniki z egzaminu gimnazjalnego (§ 3 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r., Dz.U.
z 2017 r., poz. 586)
wynik przedstawiony w procentach z:
a/ j. polskiego
b/ historii i wiedzy o społeczeństwie
c/ matematyki
d/ przedmiotów przyrodniczych
e/ języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
- mnoży się przez 0,2.
Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym nie przelicza się.
- punkty za oceny z czterech zajęć edukacyjnych ze świadectwa ukończenia gimnazjum wskazanych
w rekrutacji do poszczególnych klas /załącznik, tabela/ (§ 4 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca
2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 586)
celujący
– 18 pkt.
bardzo dobry - 17 pkt.
dobry
- 14 pkt.
dostateczny
- 8 pkt.
dopuszczający - 2 pkt.
- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (§ 5 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017
r., Dz.U. z 2017 r., poz. 586.) – 7 pkt.
- osiągnięcia ucznia umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum (§ 6. 1. i 2. Rozporządzenia
MEN z dnia 14 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 586). 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. 1, wymienione na świadectwie gimnazjum –
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 dnia 14 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 586.) – 3
pkt.
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- sprawdzian kompetencji językowych z języka francuskiego (art. 20j ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361 z póź. zm.) dotyczy kandydatów do grupy międzyoddziałowej
dwujęzycznej z klas 1a2 i 1c2 z językiem francuskim.
IV. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
Kandydatów do grupy międzyoddziałowej dwujęzycznej z klasy 1a2 (grupy drugiej dwujęzycznej
humanistycznej klasy dziennikarsko-prawniczej) oraz z klasy 1c2 (grupy drugiej dwujęzycznej klasy
politechnicznej: matematyczno-fizycznej) obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych (pisemny
sprawdzian z języka francuskiego).
Sprawdzian kompetencji językowych (pisemny sprawdzian z języka francuskiego) odbędzie się w dniu
29 maja 2019 roku o godz. 13.00, a w rekrutacji uzupełniającej w dniu 31 lipca 2019 roku o godz. 10.00.
Uczniowie Gimnazjum 15 i 28 z klasy dwujęzycznej piszą sprawdzian w macierzystym gimnazjum.
Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu kompetencji, wystawione przez macierzyste gimnazjum dostarczają
do sekretariatu XIII LO.
Pozostali kandydaci przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych (do pisemnego sprawdzianu
z języka francuskiego) w XIII LO.
Sprawdzian określa poziom znajomości języka francuskiego.
Wynik sprawdzianu będzie przeliczony tak, aby maksymalna liczba punktów uzyskanych za sprawdzian
wynosiła 25 pkt.
Warunki zwolnienia ze sprawdzianu kompetencji językowych
✓

Kandydaci do klasy 1a2 (grupy dwujęzycznej humanistycznej) oraz do klasy Ic2 (grupy dwujęzycznej
klasy politechnicznej: matematyczno-fizycznej) z językiem francuskim, którzy uzyskali dyplom DELF
A2, B1, B2 są zwolnieni z pisania sprawdzianu kompetencji językowych (z języka francuskiego).
Zobowiązani są do przedstawienia kopii dyplomu potwierdzonego za zgodność z oryginałem do dnia
29 maja 2019 roku do godz. 12.00, a w rekrutacji uzupełniającej do dnia 31 lipca 2019 r. do godz.
09.00.

✓

Laureaci i finaliści konkursu przedmiotowego z języka francuskiego o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim (organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty), którzy kandydują do
klasy 1a2 (grupy dwujęzycznej humanistycznej klasy dziennikarsko-prawniczej oraz do klasy 1c2
(grupy dwujęzycznej klasy politechnicznej: matematyczno-fizycznej) z językiem francuskim są
zwolnieni z pisania sprawdzianu kompetencji językowych (z języka francuskiego). Zobowiązani są do
przedstawienia kopii zaświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem do dnia 29 maja 2019 r.
do godz. 12.00, a w rekrutacji uzupełniającej do dnia 31 lipca 2018 r. do godz. 09.00.

✓

Kandydaci zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych otrzymują maksymalną liczbę
punktów możliwych do uzyskania, tj. 25 pkt.

Harmonogram przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych do grup dwujęzycznych klasy 1a2
(dziennikarsko-prawniczej) oraz 1c2 (matematyczno-fizycznej) zostanie również podany do wiadomości
kandydatów w systemie elektronicznego naboru i na stronie internetowej XIII LO w zakładce Rekrutacja.
DODATKOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO GRUP DWUJĘZYCZNYCH:
✓ Kandydaci do grupy dwujęzycznej z językiem francuskim (1a2) z rozszerzeniami humanistycznymi
wybierają w systemie elektronicznym grupę 2. klasy 1a2 – dziennikarsko-prawniczej.
✓ Kandydaci do grupy dwujęzycznej z językiem francuskim (1c2) z rozszerzeniami matematyczno –
fizycznymi wybierają w systemie elektronicznym grupę 2. klasy 1c2.
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V. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego stosuje się
przepisy § 8 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 586.
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.
20f ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361):
- 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 gimnazjum do danej klasy XIII LO (1a2, 1b2 i 1c2) decyduje liczba
punktów przeliczona w naborze elektronicznym.
VIII. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza
się na punkty oceny zgodnie z § 8 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 586.

3. SPRAWDZIAN Z JĘZYKA
FRANCUSKIEGO

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)
do dnia 27 maja 2019 r. godz. 15.00
Potwierdzenie woli przystąpienia do sprawdzianu
(poniedziałek)
z języka francuskiego (kl. 1a2 i1c2 – grupa 2)
(tel. 0-42 657 55 28 lub e-mail
kontakt@lo13.elodz.edu.pl)
29 maja 2019 r.
(środa)

godz. 13.00

Pisemny sprawdzian z języka francuskiego dla
kandydatów do grupy międzyoddziałowej
dwujęzycznej z klas 1a2 i 1c2.

5 czerwca 2019 r.
(środa)

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

Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji
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)
Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa
ukończenia gimnazjum 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

7.
8.

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

9.

25 lipca 2019 r.
(czwartek)

do godz. 12.00

świadectwa ukończenia gim. i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego)
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

X. Terminarz postępowania uzupełniającego rekrutacyjnego

1.

3. SPRAWDZIAN Z JĘZ.
FRANCUSKIEGO
FRANCUSKIEGO

2.

4.
5.
6.

7.

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
31 lipca 2019 r.
godz. 10.00
(środa)

5 sierpnia 2019 r.
(poniedziałek)

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

30 sierpnia 2019 r.
(piątek)

Działanie
Składanie wniosków do szkół
ponadpodstawowych do szkoły pierwszego
wyboru (pierwszy wybór)
Weryfikacja zgłoszeń na podstawie wniosków
(XIII LO)
Pisemny sprawdzian z języka francuskiego na
poziomie średniozaawansowanym dla
kandydatów do grupy międzyoddziałowej
dwujęzycznej z klas 1a2 i 1c2.

Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji
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 gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego)
do
godz. Ogłoszenie listy ostatecznej kandydatów
12.00
przyjętych i nieprzyjętych
godz. 12.00

XI. Zadania komisji rekrutacyjnej określa § 10.1. i 2 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.,
Dz.U. z 2017 r., poz. 586
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 gimnazjum i zaświadczenie
o egzaminie z języka obcego OKE Łódź). Grupy językowe na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego i ocen z języków obcych na świadectwie ukończenia gimnazjum zostaną stworzone przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
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