
Drodzy Państwo, 

W związku z nowymi terminami rekrutacji zachęcam, aby wejść na stronę i zapoznać się 

z terminarzem: 

http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/ 

warto pobrać ze strony: 

- informator (tutaj podane są jakie przedmioty w danej szkole brane są pod uwagę 

w procesie rekrutacji), 

-zasady rekrutacji dla absolwentów kl. VIII. Punktacja (jak przeliczane są punkty z egzaminu 

oraz osiągnięcia uczniów), 

-zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów, artystycznych 

i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie(na końcu podana jest strona 

naboru) 

Przy rekrutacji należy zwrócić uwagę: 

1. Wniosek należy wydrukować i zanieść do szkoły pierwszego wyboru, tzn. tej, która jest 

najwyżej na liście preferencji. Musi być podpisany przez oboje rodziców, albo podane osobne 

oświadczenie rodzica dlaczego brakuje drugiego podpisu.  Inaczej szkoła nie przyjmie 

wniosku. ( w czasie pandemii warto zadzwonić do szkoły pierwszego wyboru i dopytać, czy 

wystarczy wniosek złożony elektronicznie, czy należy donieść wydrukowany i podpisany) 

2. Bardzo proszę zwrócić uwagę na terminy, a zwłaszcza godziny. Jeżeli nabór będzie do 

godziny np. 15.00, to nikt nie będzie czekał  na osobę, która się spóźniła – jest poza naborem 

podstawowym i prosi o przyjęcie tam, gdzie są wolne miejsca. 

3. Kolejność układania klas jest ważna!!!  Można w tym roku wybrać spośród trzech szkół, 

wybierając nawet wszystkie oddziały w danej szkole. Można układać np. pod kątem profilu, 

do którego uczeń chce się dostać, albo wybierając z proponowanej listy wszystkie oddziały 

w szkole nr 1, nr 2, nr 3. Ważna jest kolejność, ponieważ system naboru nalicza punkty od 

góry: jeżeli wystarczyło punktów do klasy, która jest najwyżej, nie rozpatruje niżej. Jeżeli nie 

wystarczyło, idzie do pozycji nr 2. Jeżeli jest dość punktów do klasy na pozycji nr 2, nie 

rozpatruje dalej, jeżeli nie wystarczyło, przechodzi do pozycji nr 3… nie można dostać się do 

dwóch szkół i klas jednocześnie! Chyba, że jest to szkoła poza systemem naboru 

elektronicznego: sportowa, artystyczna, wyznaniowa. Wówczas należy dowiedzieć się 

osobno jakie zasady rekrutacji obowiązują w takiej szkole. 

5. Proszę zwrócić uwagę na hasło,  warto zapisać je w dwóch miejscach: w telefonie i gdzieś 

w notesie lub u rodziców. Jeżeli hasło zagubi się (wbrew pozorom zdarza się to co roku 30-40 

osobom!), to administratorem naboru danych ucznia jest szkoła pierwszego wyboru – należy 

tam umówić się z administratorem, w jakiej formie będzie przekazane hasło.  

http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/


6. Proszę też zwrócić uwagę na badania lekarskie – są potrzebne do szkół branżowych 

i technikum. Najlepiej jest zadzwonić do szkoły, która jest brana pod uwagę w naborze 

i dopytać: czy mają własnego lekarza(bardzo często szkoły wskazują konkretne placówki 

medyczne), czy potrzeba przyjechać po druk z pieczątką szkoły. Na pewno nie należy robić 

tego na ostatnią chwilę. Tu jest ściśle określony termin, a bez badań szkoła jest poza 

zasięgiem. 

Życzę mądrych wyborów  przyszłej szkoły  

Paweł Adamczyk 


