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Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 

na rok szkolny 2019/2020 

- system elektroniczny vEdukacja

Informatyka

1

WAŻNE LINKI:

1. Strona systemu naboru dla kandydatów: https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat

2. Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół dostępne jest na

stronie: www.kuratorium.lodz.pl

https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat
http://www.kuratorium.lodz.pl/
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Akty prawne
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•Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 41/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,

postępowania uzupełniającego, a takie składania dokumentów przez,

absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów

do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących,

techników, branżowych szkól J stopnia), na semestr I klas I szkół policealnych

oraz do szkół dla dorosłych na rok szkolny 2019/20, w województwie łódzkim.
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Rekrutacja elektroniczna
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Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzona zostanie  

w formie elektronicznej

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

Logowanie do systemu- elektroniczne składanie wniosków 

13 maja – 25 czerwca  2019r. do godz. 12.00
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Zasady postępowania rekrutacyjnego 

w roku szkolnym 2016/2017

1. Kandydat może dokonać wyboru maksymalnie 3 szkół

ponadgimnazjalnych z określeniem kolejności oddziałów

w tych szkołach od najbardziej do najmniej preferowanych.

2. Oferta szkół jest widoczna w systemie.

3. Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie,

drukuje i składa 1 egzemplarz tylko w szkole

ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

4. Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydatów.

.



Informatyka –– Andrzej Gąciarz5

Harmonogram rekrutacji

13 maja – 25 czerwca 2019r. do godz. 12.00

- elektroniczne wypełnianie formularza wniosku o przyjęcie do szkoły.

- składanie wydrukowanego z systemu wniosku tylko 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.

21 czerwca  - 25 czerwca 2019r . do godz. 12.00

uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia  

o wynikach egzaminu gimnazjalnego (wniosek należy uzupełnić tylko w szkole 

pierwszego wyboru)

Do 18 lipca 2019r. do godz. 12.00 

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
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Harmonogram rekrutacji

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!  

16 lipca 2019r. do godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

16 lipca od godz. 12.00 – 24 lipca 2019r. do godz. 12.00

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.

25 lipca 2019r. do godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych



Informatyka –– Andrzej Gąciarz

Postępowanie uzupełniające

1. Przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli

szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie uzupełniające

nie jest prowadzone w formie elektronicznej

2. W rekrutacji uzupełniającej biorą udział szkoły, które posiadają wolne

miejsca.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

• 26-30   lipca 2019r.  składanie wniosków

• 31.07-02.08.2019r.  przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, 

sprawdzianu kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych 

• 21 sierpnia 2019r. podanie do publicznej wiadomości listy 

zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

• do 23 sierpnia 2019r. – wydanie skierowania na badanie lekarskie

• 21 – 29 sierpnia 2019r. potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły

• 30 sierpnia 2019r. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych 

i nieprzyjętych
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Dziękuję za uwagę!


