
Drogi Ósmoklasisto!

Od poniedziałku, 16 maja,  możesz zarejestrować się na stronie – www.konin.edu.com.pl . Uczniowie

konińskich szkół podstawowych mają stworzone konta.

1. Po zalogowaniu się możesz wybrać dowolną liczbę klas w ramach 3 szkół ponadpodstawowych.

Klasy układać możesz dowolnie, według własnych upodobań, mieszając według profili lub szkół,
które Cię interesują.

Przykład - wybierasz na pierwszych miejscach wymarzone profile medyczne z wszystkich trzech szkół
lub wybierasz wymarzoną szkołę (np. III LO w Koninie) i wskazujesz wszystkie profile w naszej szkole,

a potem inne klasy z pozostałych szkół.
Ważne! Pamiętaj, że system przyporządkowuje Cię do klas według ułożonej przez Ciebie kolejności.

Im większa liczba oddziałów, tym większa szansa na dostanie się do szkoły.

2. Po wybraniu klas i wpisaniu wszystkich obowiązkowych danych wydrukuj wniosek i podpisz go,

a potem daj jednemu z rodziców do podpisu.

3. Wydrukowany i podpisany wniosek zanosisz  lub wysyłasz  (masz czas do 20 czerwca) tylko do szkoły
pierwszego wyboru. Zrób zdjęcie lub skan podpisanego dokumentu. Jeżeli klasą pierwszego wyboru

jest jedna z klas III LO w Koninie, wniosek  wyślij mailem na adres: rekrutacja@liceum3-konin.edu.pl

(w tytule maila podaj nazwę klasy pierwszego wyboru)

A – medyczna (biologia - chemia - angielski)

B – medyczna (biologia - chemia)

C – politechniczna (matematyka - fizyka - informatyka lub angielski)

D – humanistyczna (polski - historia - WOS(HIT) lub angielski)

E – ekonomiczna (geografia - matematyka - angielski)

F – przyrodnicza (geografia - biologia lub chemia)

G – psychologiczna (polski - biologia - angielski)

4. Po zakończeniu roku szkolnego i otrzymaniu wyników testu ósmoklasisty przynieś do szkoły
uwierzytelnioną kopię świadectwa razem z kopią zaświadczenia o wyniku egzaminu. Jeżeli nie chcesz

dostarczyć dokumentów osobiście - zrób zdjęcie lub skan świadectwa i zaświadczenia i prześlij na

adres szkoły pierwszego wyboru. W naszym przypadku to: rekrutacja@liceum3-konin.edu.pl - (w tytule

maila podaj nazwę klasy pierwszego wyboru) - Masz na to czas do 12 lipca 2022 r do godz.15.00.

5. 20 lipca 2022 r. –  opublikujemy na stronie www.3lokonin.pl listę zakwalifikowanych do III LO.

6. Między 20 lipca a 1 sierpnia 2022 r. musisz przyjść do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany i

przynieść oryginały dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminów), 2 fotografie

oraz wniosek (jeśli wcześniej przesłałeś go drogą mailową lub szkoła do której zostałeś
zakwalifikowany nie była Twoją szkołą pierwszego wyboru)
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