
Rekrutacja elektroniczna 2019/2020 
Informacje dla kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej. 

 
1. PODSTAWA PRAWNA 

 
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz. U z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.); Ustawa z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm. - rozdział 2a) 

 
Wyżej wymienione ustawy opisują zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych. Między 
innymi: kryteria pierwszeństwa oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie, katalog danych  
o kandydacie i jego rodzicach, zbieranych w procesie rekrutacji czy przebieg samego procesu 
 (np. składanie wniosku, rekrutacja uzupełniająca czy odwołania). 
 
Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/60/1 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1457/1 
 

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 
szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 
dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586); 

 
Treść rozporządzenia określa: 
- jednolity sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów określonych w ustawie o systemie 
oświaty; 
- sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych odpowiednio z egzaminu gimnazjalnego; 
- skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, 
 
Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1 
 
 

c) Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA –OR.110.1.23. 2018 z dnia 28 grudnia 2018r.  
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy 
klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla 
dorosłych, na rok szkolny 2019/2020. 

 
Treść powyższych postanowień jest dostępna na stronie: www.kuratorium.katowice.pl 
 
 
Strona dla kandydata :      https://www.slaskie.edu.com.pl 
 
Rejestracja, logowanie oraz oferta edukacyjna szkół dostępna pod w/w adresem  od 13.05.2018 r. 
 

UWAGA! 
 
W pierwszym kroku kandydat  wybiera ścieżkę rekrutacyjną: 

 Uczniowie gimnazjum – kolor ZIELONY 

 Uczniowie szkoły podstawowej – kolor NIEBIESKI  

 Kandydat zapoznaje się dokładnie z podręcznikiem zamieszczonym w zakładce POMOC lub 
PLIKI DO POBRANIA. Ponadto obejrzyjcie filmik , który opisuje zasady i terminy rekrutacji. 

 Przed przystąpieniem do wyboru szkoły można skorzystać z zamieszczonej na stronie OFERTY 

 i/ lub poniższych linków: 
- https://2roczniki.pl/ 
- https://www.facebook.com/events/1663597957104768 
- https://www.facebook.com/wiktorski.radek 
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 Drugi krok kandydata : 
 

 Aby założyć konto w systemie rekrutacji należy skorzystać z zakładki ZGŁOŚ KANDYDATURĘ, 
wprowadzić swój nr PESEL i postępować zgodnie z kolejnymi wskazówkami (wprowadzić swoje 
dane osobowe, dane rodziców/opiekunów prawnych, dokonać wyboru szkół i oddziałów, ułożyć 
oddziały w kolejności od najbardziej preferowanych do najmniej, USTALIĆ HASŁO  a system 
wygeneruje Wam login. Hasło i login - KONIECZNIE TRZEBA ZAPAMIĘTAĆ/ ZAPISAĆ). 

 kandydat może wybrać maksymalnie trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów 

 kandydat umieszcza na pierwszym miejscu szkołę (tzw. szkołę pierwszego wyboru) i klasę 
(oddział), do której najbardziej chce się dostać. 

 Kandydat po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji do wniosku drukuje go 

 po wydrukowaniu wniosku nie można nanosić na nim żadnych zmian 

  wniosek musi być własnoręcznie podpisany przez kandydata oraz przez jego obojga rodziców 
lub prawnych opiekunów  

  wniosek może anulować i odebrać ze szkoły wyłącznie rodzic lub prawny opiekun  kandydata 

  wniosek należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru (pierwszej z listy preferencji), gdzie 
zostanie zweryfikowany pod względem zgodności z danymi w systemie. Po kilku dniach na 
koncie kandydata znajdzie się  informacja  o zweryfikowaniu wniosku.  

 
 

Należy bezwzględnie przestrzegać terminów podanych na stronie kandydata: 
www.slaskie.edu.com.pl 

 
             
                                                                                                                             

TERMIN OPIS 

 
 
 

 
13.05. – 25.06.2019 r. 

1.wniosek wydrukowany z systemu rekrutacji elektronicznej; 
2. kwestionariusz osobowy; 
3.kandydaci do klasy mundurowej – zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych ze stwierdzeniem „uczeń może kontynuować 
naukę w klasie mundurowej”; 
4.orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kandydaci zainteresowani 
nauką w klasie integracyjnej); 

 

21.06. – 25.06.2019 r. 
Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum (dla kandydatów 
do 3- letniego LO)oraz potwierdzona kopia zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1); Potwierdzona 
kopia świadectwa ukończenia SP (dla kandydatów do 4- letniego LO)oraz 
potwierdzona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty (kopie oznaczone nr 1) 

 

16.07.2019 r. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 
 
 

16.07. – 24.07.2019 r. 

1.oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (dla kandydatów do  
3- letniego LO); oryginał świadectwa ukończenia SP (dla kandydatów do 4- 
letniego LO);  
2.oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego; 
3.karta zdrowia; 
4.4 zdjęcia legitymacyjne – podpisane na odwrocie; 
5.kandydaci klasy mundurowej 50 zł na dwie koszulki z nadrukiem klasa 
mundurowa- zamawiane przez szkołę (kwota może ulec niewielkiej 
zmianie); 

 

25.07.2019 r. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 
 

http://www.slaskie.edu.com.pl/

