WEWNĄTRZSZKOLNE
ZASADY REKRUTACJI
kandydatów
do klas pierwszych
1. Zasady przyjęcia do pierwszych klas w Zespole Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka zostały
opracowane na podstawie:


art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245 i Dz. U. z 2017 r. poz. 2203),



art. 149 ust. 2, 155 ust. 2 i 187 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.,



przepisów wprowadzających ustawę - prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60,
poz. 949, poz. 2203 i z 2018 r. poz. 2245),



zarządzenia Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r.

2. Zgłoszenia do Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka przyjmowane są od 13 maja 2019
do 25 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 - kandydat winien zgłosić się w sekretariacie szkoły
(parter budynku) z wnioskiem do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20t ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.).
3. Kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły w dniach od 21 czerwca 2019 r. do 25
czerwca 2019 r. do godziny 12.00. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do Zespołu Szkół
nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka:
a) do dnia 25 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 kandydat winien dostarczyć:


świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej (oryginał lub kserokopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem),



zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (oryginał
lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem),



kserokopie lub oryginały dyplomów poświadczających udział w olimpiadach
i konkursach,



kartę zdrowia,



3 aktualne zdjęcia.

4. O przyjęciu do pierwszej klasy decyduje ilość punktów uzyskanych w wyniku przeliczenia ocen
i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub
szkoły podstawowej.
5. Komisja

rekrutacyjno-kwalifikacyjna,

po

otrzymaniu

od

kandydatów

wymaganych

dokumentów, sporządza listę przyjętych do klas pierwszych i ogłasza wyniki rekrutacji,
uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych
punktów.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana
Cezaka nastąpi w dniu 16 lipca 2019 r. do godziny 12:00.
Wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,
który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, nastąpi do dnia 18 lipca 2019 r. do godz.
12:00.
Kandydat przyjęty do Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka zobowiązany jest
potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie w dniach od 16 lipca 2019 r. (od
godz. 12.00) do dnia 24 lipca 2019 r. (do godz. 12:00) oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub
egzaminu ósmoklasisty. Kandydat zobowiązany jest również dostarczyć zaświadczenie
lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
6. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, po potwierdzeniu przez kandydatów woli
podjęcia nauki w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka, ogłasza w dniu 25 lipca 2019 r.
do godziny 12:00 listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
7. Od 23 lipca 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r. odbywa się dodatkowe postępowanie uzupełniające
w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

