
Nabór elektroniczny do szkół podstawowych 

04 maja 2020 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych na rok szkolny 2020/2021: 

Rekrutacja tylko w formie elektronicznej  będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem: 

 04.05.2020 r. – 29.05.2020 r. do godz. 15:00 wypełnianie ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU do 

klas ogólnodostępnych w elektronicznym systemie naboru.   

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:   

   lodz.elemento.pl 

 04.05.2020 r. – 29.05.2020 r.  do godz. 15.00 – wypełnianie ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU 

w elektronicznym systemie naboru. Wydrukowanie i podpisanie  dokumentów oraz 

załączenie w systemie skanu/zdjęcia  wydruku wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wskazanych we WNIOSKU 

szkołach.   

ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej, a WNIOSEK do szkoły wybranej w pierwszej 

preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich 

szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.  

 1.06.2020 r. –2.06.2020 r. –weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły spoza obwodu i 

dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 9.06.2020 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje 

rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych. 

 10.06.2020 r. –16.05.2020 r. do godz. 15.00 załączenie w systemie skanu/zdjęcia 

oświadczenia woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której został zakwalifikowany. Pobrany 

ze strony UMŁ dokument należy podpisać i załączyć do systemu skan/zdjęcie.  

 

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia 

kandydata do danej szkoły. 

 17.06.2020 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje 

rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej. 

Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie: 

 ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka, przyjęty jest on z urzędu. 

ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka należy wypełnić 

w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie 

skan/zdjęcie dokumentu do szkoły obwodowej. 

 WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

kryteriów należy wypełnić systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać 

i załączyć w systemie skan/zdjęcie dokumentów do szkoły wybranej w pierwszej 

preferencji. 

 

BARDZO PROSZĘ O WPISANIE W ZGŁOSZENIACH I WNIOSKACH  

NUMERÓW TELEFONU DO KONTAKTU Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI. 

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją prosimy kontaktować się telefonicznie: 

42 658 24 01 (codziennie w godzinach 9-14) 

lub za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@sp184.elodz.edu.pl . 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Łodzi po wpisaniu adresu: 

https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/  

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie 

do oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi 

zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2020/2021. 
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