
Instrukcja dla uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 12 
dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

 

Drogi ósmoklasisto, możesz logować się od 18 maja 2020 roku w systemie rekrutacyjnym na stronie 
https://lodzkie.edu.com.pl Login i pierwsze hasło otrzymasz od wychowawcy. Nie udostępniaj go nikomu. Przy pierwszym 
logowaniu musisz zmienić hasło. Po zalogowaniu sprawdź i uzupełnij swoje dane osobowe i adresowe. Podaj również dane 
kontaktowe. Wypełnij tzw. formularz aplikacyjny. Wybierz języki obce, których chciałbyś się dalej uczyć – będzie to później 
ważne przy tworzeniu grup językowych w klasach. Zapoznaj się z ofertą edukacyjną szkół. Wypełnij formularz aplikacyjny: 
wybierz maksymalnie trzy szkoły, do których chciałbyś chodzić, ale minimum jedną! Wybierz oddziały, do których chcesz 
kandydować – dowolną ilość oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się 
do nich dostać. W każdej z wybranych szkół możesz wybrać dowolną ilość kierunków czy profilowanych klas, ale 
tu kolejność jest już bardzo ważna! W pierwszej kolejności będziesz kwalifikowany do klasy, którą umieścisz na najwyższej 
pozycji (jeśli wystarczy Ci punktów zsumowanych z Twoich osiągnięć edukacyjnych i wyników z egzaminów ósmoklasisty). 
Uzgodnij swój wybór z rodzicami. Po dokonaniu wyboru twój Rodzic/Opiekun może podpisać podanie/wniosek tzw 
Profilem Zaufanym i elektronicznie go wysłać. Lub możesz wydrukować swoje podanie, podpisać je i dać do podpisu obojgu 
rodzicom lub prawnym opiekunom i zanieść do szkoły pierwszego wyboru (pierwszej na Twojej liście). Jeśli po wydruku 
podania zmienisz swoje preferencje musisz wydrukować nowe podanie. Podpisane podanie wyślij z  podpisem z profilu 
zaufanego lub złóż w szkole pierwszego wyboru w terminie zapisanym w harmonogramie. Jeżeli już złożysz podanie, 
a będziesz chciał zmienić swój wybór, musisz na pisemną prośbę rodziców wycofać swoje stare podanie ze szkoły 
pierwszego wyboru, (wtedy ta szkoła odblokuje Twój wybór preferencji), a Ty po dokonaniu zmian musisz ponownie złożyć 
je w szkole pierwszego wyboru. 

Dodatkowe informacje o rekrutacji znajdziesz na stronie do logowania dla ucznia: https://lodzkie.edu.com.pl 
Zobacz za co możesz uzyskać dodatkowe punkty podczas rekrutacji. Jeśli nie chcesz się spóźnić nie zostawiaj ważnych dla 
Ciebie spraw na ostatnią chwilę! Sprawdź i przestrzegaj harmonogramu dostępnego na Twoim koncie. Jeżeli chcesz 
kandydować do szkoły w innym województwie sam musisz dowiedzieć się jak tam rekrutować (musisz sam założyć sobie 
konto na obsługującej w danej szkole platformie elektronicznej rekrutacji do szkół). Rozważ, czy na pewno nie składasz 
podania w naszym systemie w województwie łódzkim! 

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia z wynikami egzaminów ósmoklasisty razem  
z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia (dyplomy, zaświadczenia) zanieś oryginały tych dokumentów do szkoły do 
której zostałeś zakwalifikowany w terminie określonym w harmonogramie. Jeśli nie dostarczysz we właściwym czasie 
dokumentów zostaniesz skreślony z listy kandydatów. Uczniowie, którzy dostaną się do szkoły kształcącej w wybranym 
zawodzie (technikum lub zasadnicza szkoła zawodowa) powinni dostarczyć do nowej szkoły zaświadczenie od lekarza  
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w określonym zawodzie – o skierowanie na badania należy pytać w szkole 
zawodowej. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną upublicznione w terminie podanym 
w harmonogramie (w tym roku dopiero w sierpniu). 
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