
Drodzy uczniowie klas ósmych, 

Witam Was po dość długiej przerwie –śledzę wydarzenia i wiem ile na Was spada zadań.  Nie 

chciałabym przysparzać pracy, ale raczej przypominać informacje, które omawialiśmy na zajęciach       

i informować  o ewentualnych zmianach. Dla chętnych ćwiczenia. 

1. Przesyłam linki  do strony, na której znajdują się informacje dotyczące zasad rekrutacji                         

( to do przypomnienia) .  

http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/03/rekrutacja-2020.pdf 

http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/03/rekrutacja-2020-punkty.pdf 

 

2. Terminy rekrutacji na razie pozostają bez  zmian – śledzę informacje w tej sprawie i na 

bieżąco będę informowała. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów rekrutacyjnych( w 
przypadku prowadzenia naboru elektronicznego 
wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego 
wyboru). 

Od dnia 11 maja 2020 roku do 23 czerwca 2020 
roku , godz. 15.00 

Możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na 
liście preferencji kandydata ( wymaga 
odblokowania konta w szkole pierwszego 
wyboru i ponownego złożenia wniosku) 

Od dnia 19 czerwca 2020 roku do dnia 22 
czerwca 2020 roku , godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej ( w przypadku naboru 
elektronicznego wniosek uzupełnia się tylko w 
szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa 
oraz kopię zaświadczenia OKE o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty. 

Od 26 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 
roku, godz.15.00 

Podanie przez komisję listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

13 lipca 2020 roku, do godz.12.00 

Potwierdzenie przez rodzica  kandydata  woli 
przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia 
oryginału dokumentów i zaświadczeń 

Od 13 lipca 2020 roku, godz.12.00 do 20 lipca 
2020 roku, godz.12.00 

Podanie listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych. 

W dniu 21 lipca 2020 roku, do godz. 14.00 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów rekrutacyjnych( w 
przypadku prowadzenia naboru elektronicznego 
wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego 
wyboru). 

Od dnia 11 maja 2020 roku do 23 czerwca 2020 
roku , godz. 15.00 

Możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na 
liście preferencji kandydata ( wymaga 
odblokowania konta w szkole pierwszego 
wyboru i ponownego złożenia wniosku) 

Od dnia 19 czerwca 2020 roku do dnia 22 
czerwca 2020 roku , godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły Od 26 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 

file:///C:/Users/Acer/Desktop/klasa%208.docx
klasa%208.docx


ponadpodstawowej ( w przypadku naboru 
elektronicznego wniosek uzupełnia się tylko w 
szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa 
oraz kopię zaświadczenia OKE o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty. 

roku, godz.15.00 

Podanie przez komisję listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

13 lipca 2020 roku, do godz.12.00 

Potwierdzenie przez rodzica  kandydata  woli 
przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia 
oryginału dokumentów i zaświadczeń 

Od 13 lipca 2020 roku, godz.12.00 do 20 lipca 
2020 roku, godz.12.00 

Podanie listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych. 

W dniu 21 lipca 2020 roku, do godz. 14.00 

 

3. Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa łódzkiego ukaże się na początku     

kwietnia. 

4. Polecam w czasie wolnym, o ile takowy zaistnieje, sięgnąć do stron : 

https://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-zawodowych/ 

http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/ 

Namawiam: 

5.Rozmawiajcie z rodzicami o Waszych wyborach. 

6.Jeśli  chcielibyście porozmawiać ze mną, skonsultować  decyzje edukacyjno – zawodowe to 

piszcie lub dzwońcie ( elzbietamolinska66@gmail.com lub 664431742). 

 

Pozdrawiam Elżbieta Molińska    
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