
Harmonogram rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej 2018/2019  

 

Strona do zalogowania się dla kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej 

lodz.e-omikron.pl 

 

Od 21 maja do 7 czerwca do godziny 12.00 
Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych - wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

 

1. Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji  lodz.e-omikron.pl 

2. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru. Jeżeli kandydat wypełniając 

wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument 

potwierdzający spełnianie danego kryterium – informacja o tym jaki dokument należy dołączyć jest zawarta we wniosku 

 

Od 22 czerwca do 26 czerwca do godziny 12.00 

 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego - wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru. 

 

12 lipca do godziny 12.00 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

Lista kandydatów zakwalifikowanych będzie widoczna zarówno w szkołach, jak i w elektronicznym systemie rekrutacji. 

 

Od 12 lipca do 19 lipca do godziny 12.00 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej 

poprzez przedłożenie (w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany) oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu. 

UWAGA! 

W przypadku niepotwierdzenia woli nauki w określonym terminie, kandydat zostaje skreślony z listy 

zakwalifikowanych 

 

20 lipca do godziny 12.00  
Ogłoszenie naboru uzupełniającego przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze. Wykaz wolnych 

miejsc zostanie umieszczony na stronie: 

lodz.e-omikron.pl 

 
od 22 czerwca do 13 lipca 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi 

zakwalifikowanemu, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w tej szkole. 

 

 


