HARMONOGRAM REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE




13 maja – 25 czerwca 2019 r. do godz. 12.00
Elektroniczne wypełnianie formularza wniosku o przyjęcie do szkoły, po założeniu
przez kandydata konta na stronie internetowej: www.lodzkie.edu.com.pl
Składanie tylko w szkole pierwszego wyboru, wydrukowanego z systemu wniosku
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów rekrutacyjnych.
Kandydat może wybrać dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech szkół prowadzonych
przez powiat łódzki wschodni.

21 czerwca - 25 czerwca 2019 r . do godz. 12.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w szkole pierwszego
wyboru, o kopie:
 świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
lub
 świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty
16 lipca 2019 r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
do dnia 18 lipca 2019 r. do godz. 12.00
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - kandydatowi
z listy kandydatów zakwalifikowanych w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia
o wyborze tej szkoły.
16 lipca od godz. 12.00 – 24 lipca 2019 r. do godz. 12.00
Potwierdzanie woli przyjęcia do danej szkoły przez rodzica kandydata lub kandydata
pełnoletniego, poprzez przedłożenie oryginałów:
 świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
lub
 świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty
 w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
25 lipca 2019 r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakończeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie
uzupełniające nie jest prowadzone w formie elektronicznej.

26 lipca od godz. 12.00 – 30 lipca 2019 r. do godz. 12.00
Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.
21 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - kandydatowi
z listy kandydatów zakwalifikowanych w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia
o wyborze tej szkoły.
21 sierpnia od godz. 12.00 – 29 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00
Potwierdzanie woli przyjęcia do danej szkoły przez rodzica kandydata lub kandydata
pełnoletniego, poprzez przedłożenie oryginałów:
 świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
lub
 świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty
 w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
30 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

