
NABÓR ELEKTRONICZNY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

WAŻNE TERMINY 
 

1. Oferta edukacyjna dostępna w postaci 

elektronicznej –  

https://www.lodzkie.edu.com.pl 
Termin realizacji:  

od 21 maja 2018 r. 

 

Szkoły ponadgimnazjalne dostarczają do systemu dane o ofercie edukacyjnej 

i zasadach rekrutacji. Informacje te są stale dostępne na stronie internetowej, 

z której w każdej chwili mogą skorzystać kandydaci i ich rodzice. 

Zasady przyjęć do wszystkich oddziałów są prezentowane zgodnie z jednym 

schematem, dzięki czemu są łatwe do porównywania.  

Gimnazja przekazują do centralnej bazy danych informacje o kandydatach 

zebrane w postaci elektronicznej. Każdy kandydat otrzymuje w swoim 

gimnazjum indywidualny identyfikator i hasło uprawniające do korzystania 

z internetowych stron systemu naboru. 

2. Rejestracja kandydatów – wybór 

preferencji. 

Termin realizacji:  

od 21  maja2018 r. od godz. 8 
00

   

do 20 czerwca do godz. 12
00

 

Najważniejszy krok dla kandydata! Kandydat może starać się o miejsce, 

w co najwyżej trzech szkołach ponadgimnazjalnych. 

Dzięki systemowi internetowemu każdy może wybrać dowolną liczbę 

oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach. Szeregując 

je w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanego, kandydat tworzy 

swoją listę preferencji. 

Kandydat, który podjął już decyzję, wypełnia formularz aplikacyjny, 

dokonuje wyboru szkół oraz oddziałów drukuje z systemu wniosek 

i zanosi tylko w jedno miejsce – do szkoły pierwszego wyboru, 
ponieważ to ta szkoła odpowiada za weryfikację wniosków. 

Tym samym nawet trzykrotnie zmniejszają się liczby wizyt kandydata w 

szkołach i przetwarzanych dokumentów. 

Po dostarczeniu wniosku do weryfikacji kandydat nie może już zmieniać 

danych w formularzu aplikacyjnym ani wybranych przez siebie szkół i klas – 

rozbieżności między wnioskiem a danymi w systemie mogą spowodować 

odrzucenie wniosku podczas weryfikacji. 

3. Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadgimnazjalnej. 

Termin realizacji:  

od 22  czerwca 2018 r.  

do 26 czerwca do godz. 12
00

 

W tym czasie kandydaci w szkole pierwszego wyboru składają kopię 

świadectwa i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego 

oraz inne wymagane dokumenty. 

4. Przydział zgodnie z preferencjami i 

publikacja list zakwalifikowanych do 

przyjęcia. 

Termin realizacji:  

do 12 lipca 2018 r. o godz. 12 00 

Gimnazja przekazują do systemu oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego 

oraz informacje o dodatkowych osiągnięciach kandydatów. Na podstawie 

zebranych wyników i regulaminu przyjęć do każdego oddziału, system 

wylicza punkty uzyskane przez kandydatów. 

System przydziela kandydata do oddziału zgodnie z jego preferencjami. 

Przypisuje go zawsze tylko do jednego oddziału – znajdującego się najwyżej 

na liście preferencji, do którego ma wystarczającą liczbę punktów.  

5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w 

szkole. 

Termin realizacji:  

od 12 lipca od godz. 12
00 

 

do 19 lipca do godz. 12
00

 

Publikacja ostatecznych list przyjętych -  

20 lipca godz. 11
00

. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły 

ponadgimnazjalnej  poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

6. Rekrutacja dodatkowa i uzupełniająca 

Termin realizacji rekrutacji uzupełniającej:  

14 sierpnia od godz. 12 
00  

– 20 sierpnia do godz. 12
00
 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych w postępowaniu 

uzupełniającym.   

21  sierpnia do godz. 12
00
 

Kandydaci niezakwalifikowani do wybranych szkół w ramach list 

ostatecznych składają oryginały dokumentów do szkół, które dysponują 

jeszcze wolnymi miejscami. 

SZ 
Terminy rekrutacji    

w Zarządzeniu ŁKO nr 12/2018 z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

https://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

