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Zalety systemu elektronicznego 

W sytuacji tradycyjnej, gdy nie ma przepływu informacji między 
szkołami ponadgimnazjalnymi lub ponadpodstawowymi, przy 
pierwszym ogłoszeniu wyników większość miejsc w szkołach 

zajmują kandydaci z najlepszymi wynikami. Dopiero po podjęciu 
przez nich decyzji, w której szkole chcą się uczyć, zwalniają się 

miejsca dla pozostałych.  



 

W tradycyjnym systemie, starając się o miejsce w trzech szkołach, kandydat 
musiał je wszystkie odwiedzić i we wszystkich złożyć wniosek.  

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat kontaktuje się wyłącznie z jedną 
szkołą.  

 

Wykorzystanie systemu komputerowego daje ponadto możliwości szybkiego 
zdobywania wielu informacji.  

 
W tradycyjnym systemie nieznane są na przykład rzeczywiste liczby chętnych 

do poszczególnych klas. Wykorzystując system elektroniczny, kandydat ma 
dostęp do tych danych za pomocą kilku kliknięć.   

 

Zalety systemu elektronicznego 



Ważne!!! 

 

Elektroniczny system rekrutacji  

działa według następującej zasady: 
 

kandydat otrzymuje miejsce tylko w jednym 
oddziale, usytuowanym najwyżej w jego hierarchii, 

do którego wygrał konkurencję z innymi 
kandydatami. Oznacza to, że kandydat nie blokuje 
miejsca w oddziałach niżej usytuowanych w jego 

hierarchii.  



Etapy rejestracji  

Gdy dokonałeś wyboru szkoły, możesz przystąpić do rejestracji w systemie. 
 

•Abyś mógł wziąć udział w elektronicznej rekrutacji, musi zostać Ci 
przydzielone konto w systemie. Konto możesz założyć sam lub może to zrobić 
Twoja Szkoła.  
 

•Następnie zaloguj się na stronie internetowej systemu. Możesz to zrobić  
w Szkole na lekcjach informatyki, w domu, u kolegi, w wybranej przez Ciebie 
szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej lub w innym miejscu.  
 

•Kolejnym etapem jest wybór szkół, do których chcesz się dostać. Szkoły nale- 
ży wybrać z rozwijanej listy w ustalonej przez kandydata hierarchii. Następnie  
w obrębie tych szkół wybierz oddziały, które Cię interesują. 

  
Istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybierasz oddziały.  

Szkoła wybrana jako pierwsza to ta, do której najbardziej chcesz się dostać. 
Ostatnia to ta, na której najmniej Ci zależy. 

Przemyśl dobrze kolejność wybieranych oddziałów. 
 

 

 



BARDZO WAŻNE 

W Powiecie Buskim można się ubiegać  
o przyjęcie do maksymalnie 3 szkół 

ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych, 
ale można wybrać nieograniczoną liczbę  

oddziałów w tych szkołach, tzn. w każdej  
z trzech szkół można wybrać tyle oddziałów 

ile szkoła ma w swojej ofercie. 



Co to jest lista preferencji? 

 
 

 

Lista preferencji jest to lista szkół, do których kandydat 

 chce ubiegać się o przyjęcie. 

Szkoła zajmująca najwyższe miejsce w hierarchii  

traktowana jest jako szkoła pierwszego wyboru. 

 

 



Wniosek do szkoły to też dokument 

drukowany z Internetu!!! 

 

Po wyborze szkół, które Cię interesują, wydrukuj wniosek o przyjęcie 
do szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej.  

Wniosek zostanie wygenerowany przez system po wprowadzeniu 
odpowiednich danych. Wniosek wystarczy podpisać (przez kandydata  

i rodziców) i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru 
od dnia  13 maja 2019 r.  do dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

UWAGA 
Po dostarczeniu wniosku do szkoły nie zmieniaj już kolejności wybranych klas 
na swoim koncie w systemie elektronicznym. Jeżeli informacja w systemie 
będzie różnić się od informacji we wniosku, to podczas weryfikacji wniosek 
zostanie odrzucony.  



Dostarczenie dokumentów 

 

Do dnia 25 czerwca 2019 r. uzupełnij wniosek złożony             
w szkole pierwszego wyboru o: 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum, 

- zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, 

- jeśli ubiegasz się o przyjecie do szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe również zaświadczenie lekarskie  
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu. 

 

Do dnia 24 lipca 2019 r. złóż  w szkole, do której się 
zakwalifikowałeś, w celu potwierdzenia woli nauki 
oryginały dokumentów, o ile nie zostały złożone    
w uzupełnieniu wniosku. 



A jeśli jednak chcesz zmienić wybór? 

Po zweryfikowaniu wniosku w szkole pierwszego wyboru, 
możliwość zmiany kolejności wyboru oddziałów  
w Internecie zostanie zablokowana przez system.  
Jeżeli będziesz chciał zmienić swoją listę preferencji, 
musisz najpierw pójść do szkoły pierwszego wyboru  
i anulować złożony tam wcześniej wniosek (za zgodą 
rodziców wyrażoną na piśmie).  
Następnie na swoim koncie wprowadź odpowiednią 
zmianę, wydrukuj nowy wniosek i zanieś go do nowo-
wybranej szkoły pierwszego wyboru. Możesz to zrobić  

do 25 czerwca 2019 r.  



Wprowadzanie ocen do systemu 

Po zakończeniu roku szkolnego otrzymasz oryginał i kopie 
świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia  

o wynikach egzaminu zewnętrznego.  
 

Dane zawarte w tych dokumentach (np. Twoje oceny)  
do systemu może wprowadzić  Szkoła lub Ty sam.  

  
 

UWAGA 
 

Pamiętaj: Dane te muszą być wprowadzone do systemu poprawnie!  
 

 

 



Przyznane punkty za osiągnięcia 

Szkoła pierwszego wyboru sprawdza zgodności danych 
wprowadzonych do systemu z faktycznymi osiągnięciami i przesyła 
informację o akceptacji świadectwa, która pojawi się na Twoim 
koncie. 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 



Gdzie się zakwalifikowałeś? 

 

W dniu 16 lipca 2019 r. na Twoim koncie  
w systemie oraz na listach wywieszonych  

w szkole, ukaże się informacja, do której szkoły 
zostałeś zakwalifikowany.  

 

UWAGA 
Jeżeli nie dostarczysz wymaganych oryginałów dokumentów 

w terminie do dnia 24 lipca 2019 r. będzie to oznaczać 
rezygnację z ubiegania się o miejsce w szkole,  

do której się zakwalifikowałeś i skreślenie Ciebie z listy 
zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. 



Gdzie się dostałeś? 

W celu potwierdzenia woli nauki Kandydat do sekretariatu szkoły, do której 
się dostał  dostarcza oryginały następujących dokumentów: 

 


świadectwa ukończenia szkoły, 


zaświadczenia o wyniku egzaminu zewnętrznego, 


zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy 
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do techników i branżowych 
szkół I stopnia), 


zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub 
konkursów, 


orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – jeśli takie posiadasz  
i chcesz je udostępnić. 



Gdzie się dostałeś? 

Kandydat do sekretariatu szkoły  

może dostarczyć też inne dokumenty: 
 


opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeśli  
Kandydat taką posiada), 

 


podanie o przyjęcie do internatu. Formularz podania 
Kandydat może pobrać w sekretariacie lub ze strony 

internetowej szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodsta-

wowej (dotyczy Kandydatów zainteresowanych przy-

jęciem do internatu). 

 



Gdzie się dostałeś? 

 Dnia  25 lipca 2019 r.  

 

nastąpi ogłoszenie ostatecznych list 
kandydatów przyjętych do szkoły, list 

kandydatów nieprzyjętych 

 
 

 



Co, jeśli nie dostałeś się do żadnego  

z wybranych oddziałów? 

Jeżeli nie dostałeś się do żadnej  
z wybranych przez siebie szkół, zajrzyj  

na stronę  

Wolne miejsca dostępne w Systemie.  

 

Poszukaj tam odpowiadającego Ci kierunku  
i skontaktuj się z tą szkołą. 

  

UWAGA 

Listy wolnych miejsc zostaną też wywieszone we 
wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych  

/ponadpodstawowych.  



od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.  
Zakładanie konta kandydata w systemie za pośrednictwem strony 

internetowej 
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły - do wybranych szkół 

pierwszego wyboru 
 

od 21 do 25 czerwca 2019 r.  

Dostarczenie do szkoły: 
1) ostatniego świadectwa szkolnego,  
2) Zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego  
3) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu (dotyczy uczniów chcących podjąć naukę 
w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe)  

 

 25 lipca 2019 r.  

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  
do szkoły 

Ważne terminy 



 
 

od 26 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.  
Rekrutacja uzupełniająca.  

Składanie dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami 

 

30 sierpnia 2019 r.  
Ogłoszenie przez szkoły wyników rekrutacji uzupełniającej 

 

 

Ważne terminy 



Życzymy powodzenia 


