
 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy 
Liceum Ogólnokształcące im. mjra HUBALA 
Technikum im. mjra HUBALA 
Branżowa Szkoła I stopnia im. mjra HUBALA 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2019/2020 
 

13 maja – 25 czerwca 2019r. (do godz. 12.00)  

 rejestracja kandydatów w systemie na stronie lodzkie.edu.com.pl, dokonanie wyboru szkół (co 

najwyżej trzech) oraz preferencji,  

 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru (szkole, 

której oddział wskazany został na pierwszym miejscu) wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych (kandydat wypełnia wniosek 

znajdujący się w systemie, drukuje go i podpisuje, wniosek podpisują także jego rodzice).  

 

21 czerwca – 25 czerwca 2019 r. (do godz. 12.00)  

 uzupełnienie przez kandydata wniosku złożonego w szkole pierwszego wyboru o kopię świadectwa 

ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu 

laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim. 

 Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków i dokumentów na bieżąco w trakcie składania 

wniosków do 28 czerwca 2019.  

 

16 lipca 2019 r. (do godz. 12.00)  

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły  

 Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru 

kształcenia w danym zawodzie (branżowa szkoła I stopnia, technikum) w jednej szkole, w przypadku 

złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły – w postępowaniu rekrutacyjnym do  

18 lipca 2019 r. 

 

16 lipca (od godz. 12.00) – 24 lipca 2019 r. (do godz. 12.00)  

 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został 

zakwalifikowany poprzez złożenie oryginału świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 Brak potwierdzenia woli nauki w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata i 

zwolnieniem miejsca w szkole i oddziale.  

 
25 lipca 2019 r. (do godz. 12.00)  

 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  

 

Jeśli po ogłoszeniu list przyjętych szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, 

przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca. 

 

 


