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5 KROKÓW
DO SZKOŁY
PONADPODSTAWOWEJ

1. Załóż konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl
Możesz to zrobić od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.
Zapamiętaj swój login (identyﬁkator) i hasło.

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować.
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Wydrukuj podanie, podpisz i daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym)
i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako
pierwszy (możesz to zrobić w formie elektronicznej).
Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.
Zrób to do 10 lipca 2020 r. do godziny 15:00.

3. Od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godziny
15.00 uzupełnij wniosek o świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej.
Od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do
godziny 15.00 uzupełnij wniosek
o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty. W tym terminie możesz
zmienić wniosek o przyjęcie do innej
szkoły.
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5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki

4. 12 sierpnia 2020 r. szkoła,
do której zostałeś
zakwaliﬁkowany
opublikuje wyniki.

www.lodzkie.edu.com.pl
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w szkole, rodzic kandydata przedkłada
oryginał świadectwa ukończenia szkoły
i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe, także zaświadczenie lekarskie
zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
Należy to zrobić od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r.
do godziny 15:00.
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W przypadku braku możliwości przedłożenie takiego zaświadczenia lub
orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora
szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00, wskazując na przyczynę
niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi
szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Pamiętaj! Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie
równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w oddziale realizującym kształcenie
w zawodzie, do którego został przyjęty.

... to wszystko ! Powodzenia !

