
ROZPORZĄDZENIE z dnia 10 kwietnia 2020 r. 
poz. 657 
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I 
publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których 
mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych 
branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest 
przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy 
postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów 
są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu 
obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
  
 



Zmiany 2020 

1. Jeden rocznik = JEDEN system 
> system dla szkół ponadpodstawowych 
 

2. Oddziały docelowe 
 

3. Elektroniczny podpis – e-Wniosek  
> Profil Zaufany 
> Podpis kwalifikowany  

 
4. Inne (poprawki, optymalizacje, …) 
 
 

 



 

Kandydat – uczeń starający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
  

w woj. łódzkim korzysta z  adresu: 
 

 

https://lodzkie.edu.com.pl  
 

   

 

 
 
 
 

Adres dla kandydata 



HARMONOGRAM 2020 



Wprowadzanie oferty edukacyjnej  

przez Punkty Naboru  
 

 

 

06.04.2020 r. – 30.04.2020 r. 
 



Szkoły podstawowe  

zakładają konta  

swoim uczniów 

 

27.04.2020 r. - 06.05.2020 r.  

 

godz. 15:00 



 

Kandydaci przy użyciu Internetu dokonują wyboru 
szkół i oddziałów oraz dostarczają wydrukowany  

z systemu wniosek  

do szkoły pierwszego wyboru 

 

11.05.2020 r.  –  23.06.2020 r.  godz. 15:00 

*20.05.2020 r.  godz. 15:00 
*dotyczy składania wniosków do szkół, w których przeprowadza się: 

sprawdzian uzdolnień kierunkowych, sprawdzian kompetencji/predyspozycji językowych,  
próby sprawności fizycznej 



Weryfikacja zgłoszeń/wniosków kandydatów 

 

 

11.05.2020 r.  –  

24.06.2020 r. godz. 15:00    
 

 



 

05.06.2020 r. godz. 8:00 –  

09.06.2020 r. godz. 10:00 
 

 

Wprowadzenie  
wyników sprawdzianów  

uzdolnień kierunkowych (WSUK) 
 



Do systemu dostarczane są dane o ocenach, 
wynikach egzaminu ósmoklasisty  

i szczególnych osiągnięciach 

Uczniowie szkoły podstawowej:  

18.06.2020 r. – 24.06.2020 r.  godz. 
15:00 

Kandydaci (samodzielni lub spoza systemu)  

26.06.2020 r. – 30.06.2020 r. godz. 
15:00 



Kandydaci (wszyscy) dostarczają  
do szkoły pierwszego wyboru  

kopie lub oryginały:  
świadectwa, zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty oraz 
szczególnych osiągnięć  

 

do 30.06.2020 r. godz. 15:00 



Weryfikacja osiągnięć kandydatów 

 

 

 

do 06.07.2020 r. godz. 
11:00  

 



Porządkowanie list chętnych 

 

  

7.07.2020r.  

 

od godz. 13:00 do godz. 14:00 



System dokonuje przydziału 
kandydatów do klas 

 

 

 

8 lipca 2020 r. 



Punkty Naboru  
(szkoły ponadpodstawowe)  

pobierają listy 
zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych 

do oddziałów  

 

13.07.2020 r.  do godz. 10:00 



Publikacja list  
zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych 

do oddziałów 

 

13 lipca 2020 r.  

do godz. 12:00 



Wydanie przez szkołę  
prowadzącą kształcenie zawodowe,  

do której kandydat został zakwalifikowany,  
skierowania na badania lekarskie 

 

Do 14 lipca 2020 r. 



WAŻNE!!! 

Kandydat potwierdza wolę nauki  
poprzez dostarczenie oryginałów:  

świadectwa,  
wyników egzaminu ósmoklasisty  
i ew. zaświadczenia lekarskiego  

o braku przeciwskazań do podjęcia 
nauki w danym zawodzie  

 

 do 20 lipca, godz. 12:00  
 



Punkty Naboru  
(szkoły ponadpodstawowe) 

 pobierają listy 
przyjętych/nieprzyjętych  

do oddziałów  

 

21.07.2020r.  do godz. 11:00 



Publikacja list 
przyjętych/nieprzyjętych  

do oddziałów 

 

21 lipca do godz. 12:00 



System zapewnia obsługę aktualizacji 
list przyjętych 

 

 

 

do 24.08.2020r. do godz. 12.00   



Cechy 

1. Usprawnienie procesu naboru 
2. Jednolita oferta szkół średnich 
3. Jeden wzór wniosku o przyjęcie 
4. Kandydat trafia TYLKO DO JEDNEGO z wybranych przez 

siebie oddziałów – NIE blokuje miejsc w pozostałych oddz. 
5. Możliwość monitorowania liczby chętnych 
6. Optymalna sieć szkół, oddziałów, liczba miejsc 
7. Gotowe listy zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych 
8. Wyniki rekrutacji dostępne w systemie - zdalnie 



Koordynatorzy 

 
Centrum Obsługi Klienta 

cok@vulcan.edu.pl 
71 757-29-29 

 

mailto:cok@vulcan.edu.pl

