
 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy 
Liceum Ogólnokształcące im. mjra HUBALA 
Technikum im. mjra HUBALA 
Branżowa Szkoła I stopnia im. mjra HUBALA 

Regulamin rekrutacji 2018/2019 
 
Podstawa prawna  

 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  

 Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a 
także składania dokumentów na rok szkolny 2018/19 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  

 Zarządzenie ŁKO nr 7/2017 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 
które mogą byd wymieniane na świadectwie ukooczenia gimnazjum  

 
I. Rekrutacja prowadzona będzie drogą elektroniczną do szkół dla młodzieży: Liceum 

Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w terminach określonych w 
Zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. 
 

II. Rekrutacja w formie tradycyjnej (papierowej) prowadzona będzie do Liceum dla dorosłych 
oraz Szkoły Policealnejw terminach określonych w Zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświaty 
z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 
III. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019: 

 
Liceum Ogólnokształcące: 
 
Klasa 1 A – humanistyczna 
przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski 
przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, historia, wos, j.angielski 
Klasa 1 B – policyjna 
przedmioty rozszerzone: wos, geografia, j. angielski 
przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, wos, geografia, j. angielski 
Klasa 1 C – przyrodnicza 
przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, j. angielski 
 przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, biologia, geografia, j. angielski 
 
Technikum:  
 
Klasa 1 I – technik informatyk 
przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka 
                przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski 
Klasa 1 L – technik logistyk 



przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia 
                przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 
Klasa 1 F – technik urządzeo i systemów energetyki odnawialnej 
przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia 
             przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 
Klasa 1 E – technik elektryk 
            przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka 
            przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 
Klasa 1 T – technik obsługi turystycznej 
przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski 
            przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, geografia, j. angielski 
Klasa 1 TK – technik transportu kolejowego 
przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka 
           przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, geografia , informatyka, j. angielski 
 
Branżowa szkoła I stopnia:  
 
Klasa wielozawodowa (Fryzjer, Operator obrabiarek skrawających, Sprzedawca, Mechanik poj. 
Samochodowych, Kucharz, Piekarz, Mechanik –monter maszyn i urządzeo, Stolarz, Monter sieci 
instalacji i urządzeo sanitarnych, Monter konstrukcji budowlanych, Dekarz, Monter zabudowy i robót 
wyk. w budownictwie, Blacharz, Cukiernik, Wędliniarz, Elektryk, Murarz – tynkarz,Magazynier – 
logistyk). 
 
przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, język angielski. 
 
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych: 
 
Klasa I – z rozszerzonym programem nauczania geografii i matematyki 
 
Policealna Szkoła dla Dorosłych:(Opiekun w domu pomocy społecznej, Opiekun medyczny,Technik 
transportu drogowego) 
 

IV. W sytuacji, gdy liczba chętnych nie będzie przekraczad liczby przewidzianych miejsc szkoła 
odstępuje od naliczania punktów i przyjęci są wszyscy chętni spełniający kryteria naboru do 
szkoły. 
 

V. W sytuacji, gdy liczba chętnych do szkół przekroczy ilośd przewidzianych w naborze miejsc 
zastosowane będą następujące zasady przeliczania punktów: 
 

K.1 – wyniki egzaminu gimnazjalnego: 

Częśd egzaminu wynik Punkty w rekrutacji 

J.polski W W*0,2 

Historia i WOS W W*0,2 

Matematyka W W*0,2 

Przedmioty przyrodnicze W W*0,2 

J.obcy PP W W*0,2 

 
K.2 - oceny na świadectwie przeliczane na punkty według sposobu poniżej: 

Ocena  Wynik punktowy 

Celujący 18 

Bardzo dobry 17 

Dobry 14 

Dostateczny 8 



dopuszczający 2 

 
Ponadto uwzględnione zostaną osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukooczenia gimnazjum 
według punktacji umieszczonej w rozporządzeniu MEN. 
 
Koocowy wynik ustalany jest jako suma punktów  K.1+K.2. Przyjęci zostają kandydaci o największej 
liczbie punktów z listy rekrutacyjnej.  
 


