Klasa VIII- doradztwo zawodowe 8 maja 2020r.
Temat: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.
Zajęcia dotyczące rekrutacji odbyły się online za pośrednictwem komunikatora Zoom.
Drogi Ósmoklasisto. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych będzie odbywała się w formie
wspieranej przez platformę naboru elektronicznego, czyli będziesz wraz z rodzicami uzupełniał
wniosek online, drukował go i w postaci papierowego dokumentu zanosił do szkoły pierwszego
wyboru.
1. Wejdź na platformę:
https://lodzkie.edu.com.pl
2. Zaloguj się, korzystając z otrzymanego identyfikatora(loginu) i hasła.
3. Ze względów bezpieczeństwa zmień hasło i zapamiętaj je.
4. Wprowadź swoje dane i dane Twoich rodziców.
5. Uzupełnij online wniosek, wybierz szkoły i klasy, do których chcesz uczęszczać. Pamiętaj, że
w przypadku szkół publicznych konieczne jest wskazanie wybranego oddziału oraz uporządkowanie
szkół od najbardziej do najmniej preferowanych. Wybieramy 3 szkoły ze wskazaniem szkoły
pierwszego wyboru. Możemy wskazać dowolną liczbę oddziałów. Lepiej wskazać więcej oddziałów,
bo mamy wtedy większe szanse na zakwalifikowanie.
6. Zapisz wniosek.
7. Jeśli będziesz pewny swojej decyzji, wydrukuj wniosek.
8. Podpisany wniosek zanieś do szkoły pierwszego wyboru.
9. Jeżeli szkoła będzie tego wymagać, rodzic powinien uzupełnić dokumenty dotyczące Twojej
sytuacji rodzinnej i/lub zdrowotnej w przypadku, np.: samotnego wychowywania dziecka,
wielodzietności, sprawowania pieczy zastępczej, niepełnosprawności Twojej lub/i w rodzinie,
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
10. Przestrzegaj harmonogramu rekrutacji- na razie czekamy na nowy harmonogram, ten poprzedni
unieważniono.
11. Ważne!!! Przypominam, że rodzice uczniów, którzy 1 września 2020 nie będą mieli ukończonych
15 lat, a wybierają się do szkoły branżowej i praktyki będą odbywali nie w szkole ,lecz u pracodawcy,
muszą zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu w celu uzyskania opinii
zezwalającej na wykonywanie zawodu.
Kontakt telefoniczny do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu 43 843 45 20
WAŻNE!!!
Platforma miała być aktywna od 11maja od godziny 15.00, jednak dotychczasowe terminy rekrutacji
zostały unieważnione i czekamy na nowe. Na razie nie można się jeszcze logować. Widnieje tam
następujący komunikat:

„Informujemy, że stronę uruchomimy niezwłocznie w momencie podania przez MEN
terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.”
Platforma będzie aktywna dopiero , gdy MEN ogłosi nowe terminy rekrutacji.

UWAGA !!!
Po naszym spotkaniu online -8 maja na stronie MEN pojawił się projekt harmonogramu
rekrutacji. Można zobaczyć ten projekt, korzystając z poniższego linku. Oczywiście, jest to
projekt, a więc jeszcze nie obowiązuje. Zatem na razie cierpliwie czekamy, aż MEN ogłosi
nowe terminy rekrutacji i platforma będzie aktywna. Póki co, proszę zachować swój login
i hasło.
https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny2020-2021

