


Nabór VULCAN

Szkoły ponadpodstawowe
województwo łódzkie



Zmiany
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



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

z systemu wniosek 
do szkoły pierwszego wyboru

20.04.2022 r.  –  17.05.2022 r.  godz. 12:00



01.06.2022 r. – 14.06.2022 r.

Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności 
fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, 

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz 
sprawdzianu predyspozycji językowych (WSUK)



Wydanie przez szkołę 
prowadzącą kształcenie zawodowe, 

do której kandydat został zakwalifikowany, 
skierowania na badania lekarskie, który dokonał  

wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej 
szkole w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 20 kwietnia 2022 r. 
do 20 lipca 2022 r. 



Zmiana wyboru preferencji 

Szkoły podstawowe 

4.07.2022 r. – 11.07.2022 r.  
godz. 15:00



Kandydaci (wszyscy) dostarczają 
do szkoły pierwszego wyboru 

kopie lub oryginały: 
świadectwa, zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty oraz 
szczególnych osiągnięć 

Od 08.07.2022 do 12.07.2022 r. 
godz. 15:00



Publikacja list 
 zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych 

do oddziałów 

19.07.2022 r.  do godz. 12:00



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 

 od 19 lipca 2022 
do 22 lipca 2022r., godz. 12:00 



Publikacja list 
przyjętych/nieprzyjętych 

do oddziałów

25 lipca do godz. 12:00



CHARAKTERYSTYKA,

ZASADA DZIAŁANIA



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



Zasada działania

1. Listy preferencji

2. Punkty rekrutacyjne 
(oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty, szczególne osiągnięcia)

3. Przydział do oddziałów
(oddział położony możliwie najwyżej na liście preferencji kandydata)



PRACA W SYSTEMIE



Kandydat – uczeń starający się o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej 

w woj. łódzkim korzysta z  adresu:

lodzkie.edu.com.pl 
  

Adres dla kandydata



KONTAKT



Koordynatorzy

Centrum Obsługi Klienta
cok@vulcan.edu.pl

71 757-29-29

mailto:cok@vulcan.edu.pl


Dziękuję za uwagę
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