
 

TERMINY REKRUTACJI  

OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNE 

od 21 maja do 20 czerwca 2018  

do godz. 12.00.  

Rejestracja kandydatów na stronie www.lodz.e-omikron.pl 
Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I w szkole pierwszego wyboru. 

od 22 do 26 czerwca 2018  

do godz. 12.00. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum 
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

12 lipca 2018 

do godz. 12.00.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do 
przyjęcia i niezakwalifikowanych. 

od 22 czerwca od godz. 12.00.  

do 13 lipca 2018 

Wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych do 
przyjęcia, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w Technikum nr 2, w 
przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. 

od 12 lipca 2018 godz. 12.00. 

do 19 lipca 2018 godz. 12.00. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w Technikum Nr 2 w Łodzi, w 
klasie, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia 

 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, 

 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  

 oryginału zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,  

20 lipca 2018  

godz. 12.00. 

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘ-
TYCH I NIEPRZYJĘTYCH 

 

http://www.lodzkie.edu.com.pl/


 

POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE 

od 20 lipca 2018 godz. 12.00. 

do 23 lipca 2018 godz. 12.00.  
Składania wniosków o przyjęcie do klasy I w szkole pierwszego wyboru. 

14 sierpnia 2018 

godz. 12.00. 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyję-
cia i niezakwalifikowanych. 

do 14 sierpnia 2018 

do godz. 15.00. 

Wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych do przyję-
cia, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w Technikum nr 2, w przypadku 
złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. 

od 14 sierpnia 2018  

godz. 12.00. 

do 20 sierpnia 2018  

godz. 15.00.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w Technikum Nr 2 w Łodzi, w klasie, 
do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia 

 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, 

 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  

 oryginału zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,  

21 sierpnia 2018   

godz. 12.00. 

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I 
NIEPRZYJĘTYCH 

 


