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Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  12 / 2014 
 

Łódzkiego Kuratora Oświaty 

z dnia 10 marca 2014 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 5/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie 

terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na 

punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych 

osiągnięć kandydatów. 

 

Na podstawie art. 9 i 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r.,  poz. 7) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

 

W zarządzeniu Nr 5/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie terminów 

składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty 

ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych 

osiągnięć kandydatów wprowadza się następujące zmiany:  

 

 

1)  w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

1. Ustala się następujące terminy rekrutacji obowiązujące w województwie łódzkim na rok 

szkolny 2014/15: 
 

1)  składania dokumentów do publicznych gimnazjów dla młodzieży 
 

- od 3 marca do 31 marca 2014 r.,  
 

2)  składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży 
 

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

,  

 

3)  analizy złożonych wniosków przez szkolne komisje rekrutacyjne w gimnazjach 

   

- od 7 kwietnia do 10 kwietnia 2014 r.,   

 

4) wywieszenia list kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych w gimnazjach  

- 28 kwietnia 2014 r., o godz. 15
00

, 



 

 

5)  składania kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły 

oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów do liceów, 

techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży (nie obowiązuje przy 

prowadzeniu naboru w formie elektronicznej) a także, przy prowadzeniu naboru do szkół 

ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej, wprowadzania do systemu naboru danych ze 

świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
  

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

,  
 

6)  testu badającego predyspozycje językowe dla klas wstępnych w dwujęzycznych oddziałach 

szkół ponadgimnazjalnych  
 

- od 19 maja do 6 czerwca 2014 r.,  
 

7)  sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w dwujęzycznych oddziałach szkół 

ponadgimnazjalnych 
 

- od 19 maja do 6 czerwca 2014 r.,  

 

8) dostarczenia przez rodziców dokumentów wskazanych przez gimnazja 

 

- od 27 czerwca do 3 lipca 2014 r., do godz. 15
00

, 

 

9) wywieszenia list przyjętych i nieprzyjętych w gimnazjach  

 

- 4 lipca 2014 r., do godz. 15
00

, 

 

 

2)  do  § 1  dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

 

4. Przez listę wstępną należy rozumieć listę zakwalifikowanych kandydatów, a przez listę 

ostateczną należy rozumieć listę przyjętych kandydatów. 

 

 

3)  w § 3 ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie: 

 

1. W szkole, która w poszczególnych oddziałach posiada niepełną listę zakwalifikowanych, 

szkolna komisja rekrutacyjna od 4 lipca 2014 r., godz. 13
00

 dokonuje do tych oddziałów 

przyjęć na podstawie oryginału świadectwa, wyłącznie takich kandydatów, którzy nie zostali 

zakwalifikowani do żadnej innej szkoły, wprowadzając na bieżąco zmiany do systemu 

elektronicznego, celem ustalenia listy przyjętych. 
 

2. W szkole, która we wszystkich oddziałach posiada wypełnioną listę zakwalifikowanych, nie 

dokonuje się przyjęć innych kandydatów spoza tej listy aż do 8 lipca 2014 r., godz. 13
00

. 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 


