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Elektroniczna rekrutacja
Rekrutacja odbywa się w sposób elektroniczny :

Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr  OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w 
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla 

młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć 
edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć 
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 

2015 / 2016.

-

http://www.kuratorium.katowice.pl

przez logowanie na stronie internetowej:

https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat



Jak działa elektroniczny system 

rekrutacji?

Elektroniczny system działa według następujących 
zasad: 

• kandydat otrzymuje miejsce tylko w jednym 
oddziale, 

• usytuowanym najwyżej w jego hierarchii, 

• do którego wygrał konkurencję z innymi 
kandydatami. 



I Etapy działań w systemie:

Etap pierwszy – tworzenie wniosku

Krok 1 Wprowadzanie nr PESEL



Krok 2 Informacje (szkoła gimnazjalna i języki)



Krok 3 Dane osobowe



Uzupełnienie rodzaju dokumentu, serii dokumentu 
tożsamości wymagane jeżeli kandydat nie posiada nr PESEL



Informacje dodatkowe



Krok 3 Dane rodziców



Krok 4 Wybór szkół i klas - preferencje

Kolejność klas 
na liście jest 

BARDZO 
WAŻNA



Krok 5 – Drukowanie wniosku (dane do konta)



Na podany adres zostanie wysłana 

informacja o danych do konta



II Etapy działań w systemie:
Etap drugi – wydrukowanie podania i dostarczenie 

go do szkoły pierwszego wyboru 

Szkoła, prowadząca oddział, który wybrałeś jako pierwszy to tzw. szkoła 
pierwszego wyboru. Jej nazwa oraz adres będzie wyeksponowana na stronie 
głównej Twojego konta. 
Do tej szkoły zanosisz podpisane podanie wraz z załącznikami.

Po wyborze szkół i oddziałów, wydrukuj z Systemu podanie. Oprócz ucznia 
muszą podpisać je rodzice (prawni opiekunowie). Jeżeli starasz się o 
przyjęcie do technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej wydrukuj także 
oświadczenie, które podpisuje uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie). 
Zanieś te dokumenty do szkoły pierwszego wyboru.. 

Ostateczny termin przyjmowania podań 
w szkole pierwszego wyboru mija 24 

czerwca 2015 r. Nie czekaj do ostatniej 
chwili! 



UWAGA 
W przypadku chęci  zmiany listy preferencji 
(zmienić kolejność oddziałów na liście, lub dodać nowe 
oddziały), już po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu  
podania trzeba zgłosić się do szkoły pierwszego 
wyboru z pisemnym oświadczeniem opiekunów 
prawnych, że zgadzają się na wycofanie podania. Po 
jego wycofaniu i wprowadzeniu zmian na liście 
preferencji musisz ponownie wydrukować podanie i 
zanieść je do szkoły pierwszego wyboru. Będzie to ta 
sama szkoła, w której już składałeś podanie, jeśli zmiany 
na Twojej liście dotyczyły pozostałych oddziałów, lub 
inna szkoła, jeśli na pierwszym miejscu swojej listy 
wybrałeś oddział w innej szkole. Możesz to jednak zrobić 
najpóźniej do 24 czerwca 2015r. 



III Etapy działań w systemie:
• Etap trzeci – Wpisanie ocen końcowych oraz szczególnych 

osiągnięć egzaminu gimnazjalnego oraz dostarczenie kopii 
świadectwa i wyniku egzaminu do szkoły pierwszego 
wyboru

Po zakończeniu roku szkolnego uczeń otrzyma oryginał i kopię nr 1 
świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał i kopię nr 1 
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dane zawarte w 
tych dokumentach zostaną automatycznie wprowadzone do systemu 
przez  gimnazjum. 

UWAGA 
Uczeń sam wprowadza oceny do systemu

Musi to zrobić do 25 czerwca 2015 r





cd.



cd.

UWAGA 
Oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy 
zostawić w domu i wykorzystać dopiero od 03 do 07 lipca do potwierdzenia 
woli przyjęcia.

Szkoły ponadgimnazjalne będą przyjmować kopie dokumentów od 26 do 30 
czerwca 2015r. do godz. 15:00



Szkoła pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia zgodności 
danych wprowadzonych do formularza w Systemie z 
informacjami zawartymi na świadectwie i przesyła 
informację o akceptacji świadectwa, która pojawi się na stronie 
Twojego konta. Pozwoli to sprawdzić, czy liczba przyznanych Ci 
punktów jest poprawna. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, 
oczekuj na ogłoszenie wyników. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości zgłoś się natychmiast do szkoły pierwszego 
wyboru.



IV Etapy działań w systemie:

Etap czwarty – sprawdzenie wyników rekrutacji

Dnia 03 lipca 2015 do godziny 10:00 na listach 
wywieszonych w szkole pierwszego wyboru oraz na 
stronie konta ucznia, znajdzie się informacja, do 
którego oddziału uczeń został zakwalifikowany. 



V Etapy działań w systemie:

Etap piąty – potwierdzenie woli podjęcia nauki

Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca, oryginały 
dokumentów (świadectwa i zaświadczenia o wynikach 
egzaminu) trzeba dostarczyć niezwłocznie do szkoły, do 
której się dostałeś.

UWAGA 
Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w 

terminie do 07 lipca 2015 do godziny 10:00, oznacza to 
rezygnację z kandydowania do tego oddziału i 
skreślenie Ciebie z listy zakwalifikowanych do 

przyjęcia.



VI Etap działań w systemie

8 lipca 2015 r

Ogłoszenie wyników rekrutacji w szkołach –

zakończenie tzw. pierwszego i rozpoczęcie 

2 naboru który potrwa do końca wakacji.

W systemie można sprawdzić wolne miejsca w 

oddziałach i zmienić swój wybór.



Ważne terminy rekrutacji 2015



Zasady przyznawania punktów w rekrutacji 

elektronicznej







Dziękuję za uwagę

Doradca zawodowy

Krzysztof Kaptur

E mail: szok.ce.zabrze@interia.pl

Tel. 32 271 05 53 w. 41

Sala nr 2


