
 
Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Bełchatowie 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 

Nabór do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych  

na rok szkolny 2019/2020 

Instrukcja postępowania przy wypełnianiu zgłoszeń do szkół 

1. Adres strony internetowej systemu: 

https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat 
(UWAGA!!! aby nie zablokować swojego konta proszę z systemu wychodzić poprzez wylogowanie) 

2. Każdy z uczniów otrzyma od wychowawcy klasy swój login i hasło przy pomocy którego zaloguje się na 

swoje konto w systemie. W terminie od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00 

obowiązkowo należy wypełnić wniosek elektroniczny i złożyć po wydrukowaniu w szkole pierwszego 

wyboru.  

Uwaga: w dniach 23 maja - 31 maja 2019r. odbędą się w szkołach próby sprawności fizycznej, 

sprawdziany kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów 

sportowych, dwujęzycznych, artystycznych.  Wynik podany zostanie w dniu 5 czerwca 2019r.  

3. Po pierwszym wejściu na indywidualne konta należy podać swój e-mail i wygenerować hasło, sprawdzić 

poprawność wprowadzonych danych. W przypadku stwierdzenia błędnych zapisów proszę poprosić o poprawę 

u wychowawcy klasy bądź w sekretariacie szkoły (należy dostarczyć poprawne dane na piśmie, podpisane przez 

rodziców). 

4. Każdy uczeń wybiera max 3 szkoły (kolejność wyboru szkoły nie jest ważna). 

5. Po wyborze szkoły tworzona jest tzw. lista preferencji. W tym kroku bardzo istotna jest kolejność 

wyboru. Na pierwszym miejscu wybieramy szkołę i klasę do jakiej najbardziej chcemy się dostać. Będzie 

ona brana jako pierwsza pod uwagę podczas rekrutacji w systemie. W dalszej kolejności wybieramy szkoły 

i klasy w hierarchii swoich oczekiwań co do dostania się do nich. Lista preferencji może być dowolnie długa. 

6. Po dokonaniu wyboru zatwierdzamy i drukujemy formularz zgłoszeniowy. Formularz musi być 

podpisany przez ucznia i jego rodziców (dwa podpisy)  lub opiekunów prawnych. 

7. W terminie 13.05.2019 do 25.06.2019 r. (do godziny 12.00) składanie wydrukowanego z systemu wniosku 

tylko w szkole pierwszego wyboru 

8. W terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godziny 12.00  kandydat uzupełnia wniosek 

o świadectwo oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego w sekretariacie szkoły pierwszego 

wyboru  

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym  

- w dniu 16 lipca 2019 do godz. 12:00 

10. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi 

z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, 

w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły  

do dnia 18 lipca 2019 r. do godziny 12.00 

11. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły 

ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

od dnia 16 lipca 2019 godz. 12:00 do dnia 24 lipca 2019 godz. 12:00 

12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym  

w dniu 25 lipca 2019 r. do godz. 12:00 

oraz w postępowaniu uzupełniającym do 30 sierpnia 2019 r. do godz. 13:00. 

UWAGA: 

1. Jeśli uczeń składa podanie do szkoły poza systemem i potrzebuje kopię świadectwa  i zaświadczenia, 

składa prośbę w formie pisemnej  do dyrektora szkoły 

2. Jeśli uczeń nie wybiera żadnej szkoły w systemie, dostarcza do wychowawcy oświadczenie podpisane 

przez rodziców lub prawnych opiekunów (druk zaświadczenia u wychowawcy). 

https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat

