
INFORMACJA O NABORZE DO KLAS 

PIERWSZYCH  

XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. ks. prof. Józefa Tischnera 

 W  ROKU 2014 
Na podstawie Zarządzenia Nr 5 / 2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 4  lutego 2014r. 

 

 

Terminy 
1. Termin  składania dokumentów do liceum (dla uczniów szkół poza systemem 

rekrutacji elektronicznej): 

od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r., do godz. 13
00

, 
2. Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i 

deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie 

  

od 23 do 24 czerwca 2014 r., do godz.15
00

 
 

administrator systemu elektronicznego po upływie tego terminu jest 

zobowiązany do zablokowania możliwości dokonania zmian na listach 

preferencji kandydatów, 

3. Złożenie przez kandydatów (ze szkół poza systemem rekrutacji elektronicznej do 

liceum kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez 

dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego) oraz 

wprowadzania danych ze świadectwa do systemu naboru elektronicznego 

     

    od 27 czerwca do 2 lipca 2014 r., do godz. 13
00

, 
 

4. Ogłoszenie listy przyjętych do liceum: 

lista wstępna - 4 lipca 2014 r., godz. 13
00

 
 

lista ostateczna – 8 lipca 2014 r., godz. 13
00 

 

5. Złożenie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału 

świadectwa stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole 

ponadgimnazjalnej: 

       

od 4 lipca 2014 r., godz. 13
00

 do 8 lipca 2014 r., godz. 12
00

. 
 

6. Informacje o liczbie wolnych miejscach w szkołach będą umieszczone na stronie 

internetowej http://www.kuratorium.lodz.pl/ 

w dniach  

od 4 lipca 2014 r. (lista wstępna) oraz 

do 8 lipca 2014 r. (lista ostateczna).  

http://www.kuratorium.lodz.pl/


Zasady rekrutacji 
1. Szkoła prowadzi nabór w formie elektronicznej do poszczególnych oddziałów 

ogłaszając listę wstępną i ostateczną przyjętych uczniów do każdego oddziału. 

2. Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech 

wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy 

preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować na 

liście preferencji obok siebie,  

3. Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których 

chciałby on zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby być 

przyjęty w pierwszej kolejności, 

4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim (załącznik do zarządzenia Kuratora 

Oświaty) i ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty 

oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach (wymienionych w zasadach 

rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty), laureaci i finaliści olimpiad 

przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są 

do liceum niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły. 

5. Jeżeli w szkole są wolne miejsca po ogłoszeniu listy wstępnej, szkolna komisja 

rekrutacyjna od 4 lipca 2014 r., dokonuje przyjęć zgłaszających się kandydatów, na 

podstawie oryginału świadectwa, wprowadzając na bieżąco zmiany do systemu 

elektronicznego, celem ustalenia listy ostatecznej. 

6. Jeżeli szkoła nie przeprowadzi pełnego naboru w terminie do dnia 8 lipca 2014 r. – 

będzie prowadzić dodatkową rekrutację w terminach 9 – 10 lipca 2014 r. oraz  25 – 29 

sierpnia 2014 r. 
7. Wyrażenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole, po ogłoszeniu listy wstępnej, 

poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, może być zmienione 

dopiero po ogłoszeniu listy ostatecznej. 

8. Kandydaci, będący absolwentami gimnazjów z lat poprzednich, mogą brać udział w 

rekrutacji po ogłoszeniu listy wstępnej. 

 

Punkty 
 

Zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych 

oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także 

sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów: 

  

1.      200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu 

kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za 

wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne 

osiągnięcia kandydatów, w tym: 

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim 

roku nauki w gimnazjum – 100 pkt., 

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia 

gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne 

osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 pkt. 

  

2. Sposób przeliczania ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych 

na punkty: 

1) stopień celujący - 15 punktów 

2) stopień bardzo dobry - 13 punktów 



3) stopień dobry - 11 punktów 

4) stopień dostateczny - 7 punktów 

5) stopień dopuszczający - 2 punkty 

 

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów. 

4. Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć ucznia umieszczonych na 

świadectwie ukończenia gimnazjum: 

1)   uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora 

oświaty (wymienionych w załączniku do zarządzenia): 

 jeden tytuł – 11 punktów, 

 dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty, 

2)   zajęcie 1-6 miejsca indywidualnie lub 1-4 miejsca zespołowo w konkursach 

tematycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim:  

 w jednym konkursie - 5 punktów, 

 w dwóch i więcej konkursach - dodatkowo 2 punkty, 

3)   zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca 

w dyscyplinach zespołowych co najmniej na szczeblu  wojewódzkim:  

 w jednej dyscyplinie – 5 punktów, 

 w dwóch i więcej dyscyplinach - dodatkowo 2 punkty  

albo  w przypadku braku osiągnięć na szczeblu co najmniej wojewódzkim zajęcie 1-3 

miejsca w imprezach sportowych na szczeblu powiatowym ( zgodnie z załącznikiem) – 2 

punkty, 

4)   zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych na szczeblu powiatowym – 3 

punkty, 

5)   osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu albo  

osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 3 punkty, 

 

Kolejne czynności: 

 kandydaci wskazują w deklaracji wyboru poszczególne oddziały w trzech 

wybranych przez siebie szkołach, ustalając kolejność swoich preferencji, 

 kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i 

deklarowanej kolejności preferencji w terminie od 23 do 24 czerwca 2014 r. do 

godz. 15°°, 

 kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji 

spośród wskazanych przez niego, do którego liczba punktów przy uwzględnieniu 

dodatkowych kryteriów jest wystarczająca do przyjęcia,  

 macierzyste gimnazjum jest zobowiązane wydać kopie świadectwa i zaświadczenia 

w liczbie nie większej niż 3, wyłącznie na prośbę ucznia, jego rodziców lub 

prawnych opiekunów. 

 Jeżeli dane wpisane przez kandydata spoza systemu elektronicznego naboru są 

niezgodne z dokumentami, kandydat zostaje wezwany do wyjaśnienia różnic, a w 

przypadku braku wyjaśnienia dane nie będą zaakceptowane przez komisję 

rekrutacyjno – weryfikacyjną i kandydat nie będzie uwzględniany w procesie 

rekrutacji. 

 Osoba wyznaczona przez przewodniczącego komisji rekrutacyjno – weryfikacyjnej 

weryfikująca podanie z wpisem do systemu potwierdza na podaniu zgodność 

danych swoim czytelnym podpisem z datą. 

 

1. Po ustaleniu przez system listy wstępnej naboru dla każdej grupy i wydrukowaniu przez 

administratora przewodniczący komisji rekrutacyjno – weryfikacyjnej wywiesza ją do 

wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń. Lista zawiera następujące dane – nazwisko i 
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imię kandydatów przyjętych uporządkowane alfabetycznie oraz liczbę punktów 

uprawniających do przyjęcia. W przypadku kandydatów nieprzyjętych drukuje się ich 

listę w porządku alfabetycznym, natomiast w przypadku wolnych miejsc podaje się 

informację o ich liczbie na liście przyjętych.  

2. Kandydaci do klas pierwszych umieszczeni na liście wstępnej składają od 4 lipca 2014 

r. godz. 13
00

 do 8 lipca 2014 r. do godz. 12
00

 oryginał świadectwa, zaświadczenie o 

wynikach egzaminu gimnazjalnego, będące potwierdzeniem woli podjęcia nauki w 

liceum oraz wypełniony formularz kandydata, kartę zdrowia, dwa zdjęcia, deklarację 

uczęszczania na religię lub/i etykę, deklarację rezygnacji z zajęć wych. do życia w 

rodzinie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

3. W dniu 8 lipca 2014 r. o godz. 13
00 

 zostanie wywieszona ostateczna lista przyjętych.  


