
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  

VI LO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W BEŁCHATOWIE  

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. 

zm.);  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek. ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)  

3. Zarządzenie nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie 

ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2023/24 do klas I publicznych 

szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół 

branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół 

podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.  

 

4. Statut VI Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta w Bełchatowie. 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Rekrutacja do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta odbywa się w 

formie elektronicznej.  

2. Przeliczanie na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z 21 sierpnia 2019 r.  

 

3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego,  

a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/24 określa 

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 r. 

 

Zasady rekrutacji 

§ 2. 

1. W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta, w roku szkolnym 2023/2024 

planowane jest otwarcie dla uczniów szkół podstawowych dwóch oddziałów w klasie 

pierwszej o profilu:  



a. klasa 1A – humanistyczno-lingwistycznym,  

b. klasa 1B – matematyczno- przyrodniczym.  

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  

a) w klasie humanistyczno-lingwistycznej:  

 język angielski;  

 historia;  

 wiedza o społeczeństwie;  

b) w klasie matematyczno-przyrodniczej:  

 matematyka;  

 biologia;  

 geografia;  

2. Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:  

a) klasa I A:  

 język polski;  

 język angielski;  

 matematyka;  

 historia;  

b) klasa I B:  

 język polski;  

 matematyka;  

 biologia;  

 geografia;  

3. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:  

1) wynik przedstawiony w procentach z:  

a) języka polskiego,  

b) matematyki,  

    - mnoży się przez 0,35;  

2) wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka obcego nowożytnego  

    - mnoży się przez 0,3.  

4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z czterech zajęć edukacyjnych, wymienionych 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:  



1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;  

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;  

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;  

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;  

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.  

5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.  

6. Punkty przyznawane są także za:  

1) osiągnięcia w zawodach wiedzy;  

2) osiągnięcia w zawodach sportowych;  

3) aktywność społeczną;  

Dokładną ilość punktów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

21 sierpnia 2019 r.  

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów  

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

Tryb postępowania rekrutacyjnego 

 

§ 3. 

 

1. Sposób i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania 

uzupełniającego, a także składania dokumentów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 

do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie będą zgodne z 

wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 

r.  

2. Wykaz dokumentów, które trzeba dostarczyć do sekretariatu szkoły:  

1) podanie (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji); 

2) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;  

3) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;  

4) 2 fotografie; 

5) deklaracja wyboru języków obcych (załącznik 1 lub 1a);  

6) karta zdrowia (jeśli została wydana wraz z dokumentami).  



3. Lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do szkoły umieszczona będzie w widocznym 

miejscu w siedzibie szkoły.  

Postępowanie uzupełniające 

§ 4. 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego liceum nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, komisja rekrutacyjna szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, biorąc 

pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w § 2, pkt 1-7. 


