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zARzĄDzENIE

Nr 4/201ó

Łódzkiego Kuratora oświaty
z dnia f| stycznia20ló r'
}9 sprlw.ie ustąlenia leminói, pfzepfowadzania postępowania rckfątac,jnego, postwowania
uzupełniającego,a takżeskłddania .lokume,,!óh' do klas piełwszych na rok szkolny 2016/17 do
publicznych gihna7ióĄ publicz,|ych szkóI po,,adgimnaz,jalnych,szkót policealn,ch oruz szkól dla
do|osbch x, wojewódzbqielódzki,,,
Na podstawie$ 14 ust. 3, załącznikanr 3, nr 4, m 5 i nr 6 do rozporządzenia
Ministra
Edukacji Narodowejz dnia 2 listopada2015 r. w sprawie sposobu przeliczaniana punkty
poszczególnych kryeriów
uwzględnianych w postępowaniu rekntacyjn5,m' ikładu
iszczegółowych zadan komisji rekrutacyjnej,szcz€gólowego trybu i temńów przeprowadzania
postępowania
rekrutacyjnego
orazpostępowania
uzupełniającego
(Dz' u, z 20|5 r' poz. |g42)'
zarządzasię,co nsstępuje:

sl
w postępowaniurekrutacyjnym i postępowaniuuzupełniającymna rok szkolny 20ir611'1do
.
pub|icznego.
gimnazjum,publicznęjszkoły ponadgimnazjalnej,
szkoły policeahej oraz szkoły
podstawowejdla dorosĘch,gimnazjumdla dorosłychi liceurrrogólnoisłałcącegodla dorosłycl
określa
sięnastępujące
terminy
A. Gimnazja
l' Składaniewniosków o przyjęciedo gimnazjów(w przypadkuprowadzenianaboruw formie
elektronicznęjwniosękskładasię tylko do szkołypierwszegowyboru)wmz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie pĘez kandydata warunków lub kr}'teriów lekrutacyjnych _
w postępowaniu
lekrutacyjnymod dnia 1 czerwca2016do dnia 22 .z'err|"c^
20|6 godz.|2|00
postępowaniu
oraz
w
uzupęłniając)'rn
od dnia l l lipca 2016godz.l2:00 do dnia 13 lipca 2ol6.
.
2' Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycmej lub sprawdzianu uzdolnień
językowych. w postępowaniu
rekrutacyjnym
od dnia 16 maja 20l6 do dnia3l rnaja2016oraz
w postępowaniu
uzupelniającym
do dnia 14 lipca 20l6.
3. Podanie do publicznej wiadomościprzez komisję rekrutacyjną listy kandydatóW którzy
uzyskali pozytywnewyniki prób sprawnościfizycznej lub sprawdzianuuzdolnieńjęzykowych
. w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 3 czetwca 20|6
oraz w postępowaniu
uzupełniającym
do dnia l5 lipca 2016.
4. Uzupełnienie
wnioskówo przyjęciedo gimnazjum(w przypadkuprowadzenia
naboruw formie
elektronicznejwniosekuzupełniasię tylko w szkole pierwszegowyboIu)o kopię świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenięo wynikach sprawdzianu - od dnia
21czetw.a2nl6 do dnia28 czerwca2016sodz. l2:OO.
5' Weryfikacjaprzezkomisjęrekrutacyjną
wnioskówi dokumentów.
o krórychmowaw pkt l oraz

wykonanie przez przęwodniczĄcegokomisji rebutacyjnej czynnościwymienionych w aft. 2ot
- w postępowaniu
ust' 7 ustawyo systemieoświaty
rek].utacyjnym
od dnia 29 czerwca20ló do
dnia l lipca 20ló oraz w postępowaniu
uzupełniającym
od dnia 15 lipca 2016do dnia 18lipca
2016.
6. Podanie do publicznej wiadomościprzez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
- w postępowaniurekrutacyjnym
zakwalifikowanychikandydatów niezakwa|ifikowanych
w dniu ó lipca 2016 do godz. |2:00 onz w postępowaniu
uzupełniającym
w dniu 8 sierpnia
20ló do godz.l2:00.
7' Potwięrdzenieprzez rcdzica kandydatawoli przyjęciado gimnazjumw postaciprzedłożenia
oryginałuświadectwaukończęnia szkoty podstawoweji oryginału fĄśi|adczeniao wynikach
sprawdzianu. w postępowaniu
rekrutacyjnym
ó |ipca 201ó od god2'.12:00do dnia 8 |ipcr
20ló godz. 12:00 oraz w postępowaniu
uzupełniającym
od dnia 8 sierpnia2016godz.od godz'
l2:00do dnial0 sierpnia
20ló do godz.l5:00.
8. Podaniedo pub|icznejwiadomości
przez komisjęrekutacyjnąlisty kandydatówprzyjętych
ikandydatównięprzyjętych. w postępowaniu
rekrutacyjnym
w dniu 1l lipca 2016 do godz.
12:00orazw postępowaniu
uzupełniającym
w dniu l1 sięrpnia20l6 do godz. l2:00.
B. SzkoĘ ponadgimnazjalne
l ' Składaniewniosku o przyjęciedo szkół ponadgimnazjalnych(w przypadkuprowadzenianaboru
w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoly pierwszego wyboru) wTaz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteńów
- w postępowaniu
rekrutacyjnych
rekrutacyjnym
od dńa 1 czerwca201ó do dnia 22 czerwca
20|6 godz' 12:00oraz w postępowaniu
wupełniającym
od dnia 12 lipca 20l6 godz. 12:00do
dnia14lipca2016godz.l2:00.
2. Przeprowadzenieodpowiednio prób sprawnościfizycznej lrrb sprawdzianukornpetencji
językowych- w postępowaniu
rekrutacyjnym
od dnia 16 maja 2016do dnia3l maja 201ó oraz
w postępowaniu
uzupełniającym
od dnia 14 lipca 20l6 godz.l2:00 do dnia l5 lipca2016godz'

l2:00.
3. Podaniedo publicznejwiadomości
przez komisjęrekrutacyjną
listy kandydatóW którzy

4.

5.

6.

7.

8.

uzyskali pozytywne wyniki prób sprawnościfrzycznej lub sprawdzianu kompetencji
językowych. w postępowaniu
rekrutacyjnym
w dniu 3 czerwca 2016orazw postępowaniu
uzupęlniającym
w dniu 15 lipca 2016godz.l2:00 .
Uzupełnienie
wniosku o pĘyjęciedo szkołyponadgimnazjalnęj
(w przypadkuprowadzenia
naboruw formie elektronicznejwniosek uzupełniasię tylko w szkole pierwszegowyboru)
o kopię świadectwaukończęnia gimnazjum oraz zaświadczenieo wynikach egzaminu
- od dnia24 czerr,ł.a2t|6 do dnia28 czerwca2016godz.12:00.
gimnazjalnego
weryfikacjaprzezkomisjęrekrutacyjną
wnioskówi dokumentów,
o którychmowaw pkt l oraz
wykonanie przez przewodniczącegokornisji rekrutacyjnejczynnościwyrnienionych w art. 20t
ust' 7 usta\'r'y
o systemieoświaty.w postępowaniu
rekrutacyjnym
od dnia 28 czerwca 201ó
godz. 12|00do dnia 30 czen,łca20|6 oraz w postępowaniu
uzupełniającym
do dnia 18 lipca
2016.
Podanie do publicznej wiadomościprzez komisję rekutacyjną listy kandydatów
- w postępowaniuIekrutacyjnym
zakwalifikowanychi kandydatówniezakwalifikowarrych
w dniu ,| lipca 2016 do godz. 12:00 oraz w postępowaniu
uzupełniającym
w dniu 8 sielpnia
2016do godz.12:00.
Wydanie pzez szkołę prowadzącąkształceniezawodowe skierowania na badanie lekarskie
kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru ksfałcenia
w danym zawodzie w jednej szkole' w przypadku złożeniaprzęz kandydata oświadczenia
o wyboże tej szkoły- w postępowaniu
rekrutacyjnym
od dnia 4 lipca 20ló godz. 12:00 do
dnia 6 lipca 20ló orazw postępowaniu
ufupełniającym
w dniu 8 sierpnia2016do godz.15:00.
Potwierdzenieprzez rodzicakandydataalbo kandydatapełnoletniego
woli przyjęciado szkoły

3
ponadgimnazjalnęj
w postaci przedłożenia
oryginałuświadectwa
ukończenia gimnazjum
ioryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnegoja w przypadku szkoły
prowadzącejkształceniezawodowe'takŹezaświadczęnia
zawierającego
orzeczenieo blaku
przęciwwskazańzdrowotnychdo podjęcia praktycznejnauki zavlodu . w postępowaniu
rekrutacyjnymod dnia 4 lipca 2016 Eodz. 12:00do dnia 11 lipca 2016 godz, 12:00oraz
w postępowaniu
uzupełniającym
od dnia 9 sięrpnia2016godz. 12:00do dnia 11 sięĘnia 2016
godz.l5:00.
9. Podaniedo publicznejwiadomości
przez komisjęrekrutacyjnąlisty kandydatówpŹyjętych
.
i kandydatówniepżyjętych w postępowaniu
rękrutacyjnym
w dniu 12 lipca 20|6 do godz.
12:00 oraf w postępowaniu
uzupełniającym
w dniu 12 sieĘniado godz.1200.
l0. Poinformowanie
kuratoraoświaty
pżęz dyrektoraszkołyponadgimnazjalnej
za pośrędnictwem
organuprowadzącego
o liczbie wolnychmiejscw szkole. w postępowaniu
rekrutacyjnym
do
dnia 12 lipca 2016 od godz. 12100 oraz w postępowaniu
uzupełniającym
niezwłoczniepo
podaniudo publicznejwiadomości
listy kandydatówprzyjętychi kandydatównieprzyjętychw
postępowaniu
uzupełniającym,
nie póŹniejniżdo dnia 12 sierpniado godz.l5:00'
C. SzkoĘ policealne
1. Składaniewnioskówo przyjęciedo szkółpolicealnychwraf z dokumentami
potwierdzającyrni
spełnienieprzef kandydatawarunków lub kr}teriów rekrutacyjnychbranych pod uwagę
w postępowaniu
rekrutacyjnym
od dnia20 czerwca2016do dnia4 lipca 2016godz. |2,:00oraz
w postępowaniu
ufupełniającym
od dnia l1 lipca 20l6 do dnia 12 lipca 2016godz.12:00.
2. weryfikacjapŹez komisjęrekutacyjnąwnioskówi dokumęntów,
o którychmowaw pkt 1 oraz
wykonanieprzez przewodnicz4cego
komisji rekutacyjnejczynności
wymienionychw alt. 20t
- w postępowaniu
ust.7 ustawyo systęmieoświaty
rekrutacyjnym
od dnia 4lipca 2016 godz.
12:00do dnia 6 Iipca fo16 Eodz.12:00olaz w postępowaniu
uzupełniającym
do dnia 18 lipca
2016.
3. Podanie do publicznej wiadomościprzez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
- w postępowaniurekutacyjnym
zakwalifikowanychi kandydatówniezakwalifikowanych
w dniu 7 lipca 20l6 do godz.12:00orazw postępowaniu
uzupełniającym
w dniu 8 sieęnia do
godz.l2:00.
4' Pot\'lierdzeniepżez kandydataalbo rodzica kandydataniepełnoletniego
woli przyjęciado
szkołypolicealnejw postaciprzedłożenia
potwierdzającęgo
oryginału
posiadaniewyksŹałcenia
średniego'
o ile nie zostałoonozłożone
wmz z wnioskiemo przyjęciędo szkołypolicęalnej,od
dnia 7 lipca 2016 godz. 12:00 do dnia l1 lipca 2016 godz. 12:00 oraz w postępowaniu
uzupełniającym
od dnia9 sierpnia2016godz' l2:00 do dnia 1l sierpniagodz. 12|00.
5. Podaniedo publicznejwiadomości
przez komisjęrekrutacyjnąlisty kandydatówprzyjętych
ikandydatównieprzyjętych w postępowaniu
.ekrutacyjnymw dniu 11 |ipca 20|6 do godz.
12:00 orazw postępowaniu
uzupełniającym
w dniu 12 sierpniao godz.12:00.
6. Poinformowanie
kulatoraoświaty
przez dyrektoraszkołypolicealnejza pośIednictwem
olganu
prowadzącego
o liczbie wolnychmiejscw szkole - w postępowaniu
lekutacyjnymdo dnia 1l
lipca 201ó godz. 12:00 oraz w postęporvaniu
uzupełniającym
niezwłoczniepo podaniudo
publicznej Wiadomościlisty kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu
uzupełniającym,
nie późnięjniżdo dnia 12 sierpniao godz.12:00.
D. szkołydla dorosłych
l . Skladaniewnioskówo przyjęciedo szkółdla dorosłych
potwierdzaj4cymi
wrazz dokumentami
przez
spelnienie
kandydatawarunl(ów lub kry.teów rekutacyjnych branych pod uwagę
w postępowaniu
rekrutacyjnym
od dnia20 czerwca201ó do dnia4 lipca 20l6 godz. |2:00oraz
w postępowaniu
uzllpełniającym
od dnia l l lipca 20l6 do dnia 12 lipca 20l6 godf. 12:00.

Weryfikacja przez komisjęrekrutacyjnąwniosków i dokumentów o których mowa w pkt l oraz
wykonaniepŹez pże.\łodniczącego
komisji rekutacyjnejczynności
wymienionychw art. 20t
ust. 7 ustawy o systemieoświaty. w postępowaniurekrutacyjnymod dnia 4 lipca 20|6 godz.
12:00do dnia ó lipca 20|6 godz.12:00oraz w postępowaniu
uzupełniającym
do dnia 18 lipca
2016.
3 . Podanie do publicznej wiadomościprzez komisję r€ k rutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanychi kandydatówniezakwalifikowanych- w postępowaniurekrutacyjnym
w dniu 7 |ipca 201ó o godz' 12|00oraf w postępowaniu
uzupełniającym
w dniu 8 sierpniado
godz.12:00.
4 . Potwierdzenieprzez kandydataalbo rodzica kandydataniepełnoletniego
woli przyjęciado
szkoły dla dorosłych w postaci przedlożenia odpowiednio dokumęntu potwięrdzającęgo
ukończenie klasy piątej, w prz}padku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla
dorosłych, oryginału świadectwapromocyjnego do klasy siódmej lub ósmej szkoły
podstawowej albo świadectwaukończenia sześcioletniejszkoły podstawowęj w pr4padku
ubieganiasię o przyjęciedo gimnazjumd|a dorostych,oryginałuświadectwa
ukończenia
gimnazjumlub ośmioletniej
szkołypodstawowejw przypadkur:bieganiasię o przyjęciedo
liceumogólnokształcącego
dla dorosłych'pisemnegooświadczenia
w prz1padkukandydatado
szkoły podstawowejdla dorosłych,o którym mowa w a!t' 20 k ustawy o systemie oświaty_
o ile nie zostałyone złożone
\łTazz wnioskiemo przyjęciedo szkołydla dorosłych'od dnia 7
lipc8 2016 godz. 12|00 do dnia 11 lipca 2016 godz. 12:00 olaz w postępowaniu
uzupełniającym
od dnia 9 sierpnia2016godz.12:00do dnia l1 sierpniagodz.12:00.
5 . Podaniedo publicznejwiadomości
przez komisjęrekrutacyjnąlisty kandydatówprzyjętych
ikandydatów nieprzyjętych w postępowaniu
reklutacyjnymw dniu 11 lipca 20|6 o godz.
12:00 orazw postępowaniu
uzupełniającym
w dniu 12 sierpniao godz.|2|00,
Poinformowanie kuatora oświatyprzez dyrektora szkoły dla dorosłych za pośrędnictwem
organu prowadzącegoo liczbie wo|nych miejsc w szkole - w postępowaniurekrutacyjnymdo
dnia 11 hpca 20ló godz' 12:00olaf w postępowaniu
uzupełniającym
niezwłocani€po podaniu
do publicznej wiadomościlisty kandydatów pŹyjętych i kandydarów niepŹyjętych
w postępowaniu
uzupełniającym,
nie późniejniŹ do dnia 12sięrpniao godz.12:00.
)

$2
Wykonaniezarządzenia
powieza sięwicekuratolowioświaty'

$3
Zarządzeniepodlegapodaniudo publicznejwiadomościprzez ogłoszeniena stronie intemetowej
Kuratoriumoświatyw Łodzi.
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