Harmonogram działań GIMNAZJALISTY – kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez
Powiat Opoczyński.
w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2014/2015
Lp.
1.

Termin
27 marca od
godz. 9:00

Działanie
Publikacja ofert edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w elektronicznym naborze w
powiecie Opoczyńskim na rok szkolny 2014/15 na stronie publicznej www.opoczno.e-omikron.pl
Uwaga! Możliwość rejestracji wniosków w systemie zostanie udostępniona w dniu 1 kwietnia
Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla wszystkich kandydatów od 1 kwietnia
pod adresem: www.opoczno.e-omikron.pl
Kandydaci zakładają konta w systemie rekrutacji, rejestrując swoje wnioski o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej.

2.

od 1 kwietnia
do 30 kwietnia Kandydaci wybierają szkoły (maksymalnie 3) oraz układają listę wybranych oddziałów (dowolna liczba)
do godz. 13:00 w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
Kandydaci wypełniają i drukują wniosek z systemu.
Wydrukowany wniosek, podpisany przez kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów oraz
dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów w przypadku równorzędnych wyników
np. oświadczenie o wielodzietności kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru. (sposób oraz
forma dokumentowania kryteriów pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów dostępne są w
zakładce zasady naboru pkt. 6 oraz w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje”.)

3.

30 kwietnia do Zamknięcie strony publicznej dla kandydatów
godz. 13:00
Kandydat może zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół, oddziałów.

4.

od 23 czerwca W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy:
 udać się do szkoły pierwszego wyboru,
do 24 czerwca
 anulować złożony wniosek i odebrać załączniki,
do godz. 15:00
 wprowadzić do systemu nowe informacje,
 wydrukować i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) nowy wniosek,
 złożyć nowy wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami do szkoły, która teraz jest szkołą
pierwszego wyboru.

5.

od 27 czerwca Składania kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz
zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów do liceów, techników i
do 2 lipca do
zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży (nie obowiązuje przy prowadzeniu naboru w formie
godz. 13:00
elektronicznej),

6.

od 27 czerwca Kandydaci wprowadzają do systemu, logując się na swoje konto na stronie
www.opoczno.e-omikron.pl oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu
do 2 lipca do
gimnazjalnego.
godz. 13:00
Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa i kopię zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w celu potwierdzenia
osiągnięć w systemie.

7.

4 lipca do
godz. 13:00

8.

od 4 lipca od
godz. 13:00
do 8 lipca do
godz. 12:00

Szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych (lista wstępna). Kandydat sprawdza na
listach wywieszonych w szkołach, gdzie został zakwalifikowany do przyjęcia lub loguje się na swoje
konto. Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu Kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej
zostanie opublikowana na koncie Kandydata 4 lipca po godz. 13:00.

Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany poprzez złożenie
oryginałów: świadectwa, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów w terminie kandydat nie zostanie
przyjęty do szkoły. Oznacza to, że będzie mógł ubiegać się o przyjęcie dopiero w ramach rekrutacji
uzupełniającej.

9.

od 4 lipca od
godz. 13:00
do 8 lipca do
godz. 12:00

Szkoły które nie przeprowadziły pełnego naboru prowadzą rekrutację dodatkową.
Kandydat, który nie został zakwalifikowany do żadnej z wybranych szkół sprawdza na stronie systemu
(www.opoczno.e-omikron.pl) listę wolnych miejsc, następnie zgłasza się do placówki dysponującej
wolnymi miejscami z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeniami o zdaniu
egzaminu gimnazjalnego.
Szkolna komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje o przyjęciu kandydata na wolne miejsca na podstawie
złożonych dokumentów.
Szkoły ogłaszają listy kandydatów przyjętych (lista ostateczna)

10. 8 lipca do
godz. 13:00

11. od 8 lipca od
godz. 13:00

Kandydat sprawdza na liście wywieszonej w szkole czy ZOSTAŁ PRZYJĘTY (informacja w systemie
na koncie Kandydata zostanie opublikowana po godz. 13:00).
Szkoły, które dysponują wolnymi miejscami przeprowadzają postępowanie uzupełniające.
Lista wolnych miejsc będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym na stronie:
www.opoczno.e-omikron.pl

