HARMONOGRAM ELEKTRONICZNEGO NABORU DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 prowadzonych przez Powiat Łódzki
Wschodni prowadzona jest w formie naboru elektronicznego.

od 1 czerwca 2016r.
do 22 czerwca 2016r.
godz. 1200
(w postępowaniu
uzupełniającym
od 12 lipca 2016 r.
godz. 1200
do 14 lipca 2016 r.
godz. 1200)

Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych.
Kandydaci z gimnazjów objętych systemem elektronicznym ubiegający się o przyjęcie do szkół
ponadgimnazjalnych logują się za pomocą loginów i haseł uzyskanych
w
macierzystych
gimnazjach
na
ogólnowojewódzkiej
stronie
internetowej:
www.lodzkie.edu.com.pl
Kandydaci z gimnazjów nieobjętych systemem elektronicznym ubiegający się
o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych zakładają konto na ogólnowojewódzkiej stronie
internetowej: www.lodzkie.edu.com.pl
Następnie wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech
wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy
preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować
na liście preferencji obok siebie.
Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których chciałby
on zostać przyjęty, zaczynając od oddziału, do którego chciałby być przyjęty w pierwszej
kolejności.
Wnioski o przyjęcie kandydaci drukują z systemu.
Wydrukowane wnioski, podpisane przez kandydata oraz jego rodziców/opiekunów prawnych,
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
rekrutacyjnych należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru.

od 24 czerwca 2016r.
do 28 czerwca 2016r.
godz. 1200

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, w szkole pierwszego wyboru,
o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.

od 28 czerwca 2016r.
godz. 1200
do 30 czerwca 2016r.
(w postępowaniu
uzupełniającym
do 18 lipca 2016 r.)
4 lipca 2016 r.
do godz. 1200
(w postępowaniu
uzupełniającym
8 sierpnia 2016 r.
do godz. 1200)
od 4 lipca 2016 r.
godz. 1200
do 6 lipca 2016 r.
(w postępowaniu
uzupełniającym
8 sierpnia 2016 r.
do godz. 1500)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosku i dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania 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.

od 4 lipca 2016r.
godz. 1200
do 11 lipca 2016r.
godz. 1200
(w postępowaniu
uzupełniającym
od 9 sierpnia 2016 r.
godz. 1200
do 11 sierpnia 2016 r.
godz. 1500)
12 lipca 2016r.
do godz. 1200
(w postępowaniu
uzupełniającym
12 sierpnia 2016 r.
do godz. 1200)

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej.
Potwierdza się wolę przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej poprzez dostarczenie do niej
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, a w przypadku szkół zawodowych, także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki w danym zawodzie.

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

