Regulamin przyjmowania uczniów
do klas pierwszych Zespołu Szkół Przemysłu Mody
im. „Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty” w Łodzi
Na podstawie:








Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017r., poz.60, poz.949)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)
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 czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586)

Zarządzenie Nr 12/2018 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 pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół
ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr I szkół
policealnych oraz szkół dla dorosłych w województwie łódzkim
Zarządzenie Nr 89 / 2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 10 października 2017 r
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

Ustala się następujące szczegółowe kryteria przyjmowania uczniów do szkół wchodzących
w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi na rok szkolny 2018/2019:
Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1. O przyjęcie do klas pierwszych 4-letniego Technikum nr 12, 3-letniej Branżowej
Szkoły I Stopnia nr 12 mogą ubiegać się uczniowie po ukończeniu gimnazjum
i posiadający zaświadczanie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w określonym zawodzie wydane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Harmonogram rekrutacji do Technikum nr 12 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 12
na rok szkolny 2018/2019
Lp. Etapy rekrutacji

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Składanie wniosku
o przyjęcie do szkół wraz
z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie
kryteriów rekrutacyjnych (wniosek
składa się
tylko do szkoły pierwszego
wyboru)
Uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do szkół
o kopię świadectwa ukończenia
gimnazjum
i zaświadczenie
o
wynikach egzaminu
gimnazjalnego
Weryfikacja przez Komisję
rekrutacyjną wniosków
i dokumentów
Ogłoszenie listy kandydatów
zakwalifikowanych
i
niezakwalifikowanych do przyjęcia
Potwierdzenie woli przyjęcia do
szkoły poprzez złożenie przez
zakwalifikowanych kandydatów:
 oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum
 oryginału zaświadczenia
o egzaminie gimnazjalnym
 zaświadczenia lekarskiego
Ogłoszenie list przyjętych

od 21 maja do 20
czerwca 2018 r. do
godz. 12.00

od 20 lipca, godz. 12.00
do 23 lipca 2018 r.
godz.12.00

od 22 czerwca do 26
czerwca 2018 r. do
godz. 12.00

--------------------

do 27 czerwca 2018 r.

do 27 lipca 2018 r.

12 lipca 2018 r. do
godz. 12.00

14 sierpnia 2018 r. do
godz. 12.00

od 12 lipca, godz.
12.00 do 19 lipca
2018 r. godz. 12.00.

od 14 sierpnia,
godz.12.00 do 20
sierpnia 2018 r. godz.
15.00

20 lipca 2018 r. do
godz. 12.00

21 sierpnia 2018 r. do
godz. 12.00

3. Kandydaci do szkół składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły,
b) zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w gimnazjum (kopie lub
oryginał w zależności od etapu rekrutacji),
c) świadectwo ukończenia gimnazjum (kopie lub oryginał w zależności od etapu
rekrutacji),
d) kartę zdrowia i kartę szczepień,
e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w wybranym przez siebie zawodzie (skierowanie do lekarza wydaje sekretariat
szkoły).
4. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za:
 wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum
 wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka
polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów

 inne osiągnięcia kandydata.
5. W Zespole Szkół Przemysłu Mody punktowane będą następujące przedmioty
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
1) język polski
2) matematyka
oraz
w klasie kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody:
3) plastyka
4) zajęcia techniczne
w klasie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej:
3) plastyka
4) informatyka
w klasie w zawodzie technik fotografii i multimediów:
3) plastyka
4) informatyka
w klasie kształcącej w zawodzie krawiec:
3) plastyka
4) zajęcia techniczne
6. Sposób przeliczania osiągnięć kandydata na punkty:
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawione w procentach z:
1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych,
5) języka obcego nowożytnego
mnoży się przez 0,2
b) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki
i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
1) stopień celujący -18 punktów
2) stopień bardzo dobry -17 punktów
3) stopień dobry -14 punktów
4) stopień dostateczny – 8 punktów
5) stopień dopuszczający - 2 punkty
c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem –7 punktów
d) osiągnięcia ucznia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych
umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 18 punktów
e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty
7. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów po uwzględnieniu wszystkich
obowiązujących kryteriów wymienionych w punktach 3-6, ustala się dodatkowe
kryteria w porządku hierarchicznym:
1) średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) oceny zachowania.

