
Nabór elektroniczny dla absolwentów  

klas ósmych i gimnazjów 

Ważne:  

➢ Rekrutacja będzie się odbywać za pośrednictwem platformy 

www.slaskie.edu.com.pl  

➢ Początek rekrutacji: 13.05.2019r. 

➢ Koniec rekrutacji: 25.06.2019r. 

➢ Uczeń wybiera 3 szkoły, a w ich obrębie dowolną ilość oddziałów 

➢ Do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy, a także ich 

kolejność 

 

KROK 1 

Zakładanie konta w elektronicznym systemie rekrutacji 
Od 13 maja 2019 

 
➢ Absolwent klasy ósmej/ gimnazjum zakłada konto w elektronicznym 

systemie rekrutacji (www.slaskie.edu.com.pl) 
 
➢ Konto w systemie można założyć samodzielnie w domu lub w szkole 

➢ Pomoc w założeniu konta w elektronicznym systemie rekrutacji można 
również uzyskać w szkole I wyboru 

 
KROK 2 

Wybór szkół i oddziałów + składanie wniosków do szkoły I wyboru 
Od 13 maja do 25 czerwca 2019 

 
➢ Kandydat tworzy listę szkół (max. 3), następnie wybiera klasy, które go 

interesują (nieograniczona ilość) 
 

➢ W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę kolejność – klasa, która 
będzie najwyżej na liście, będzie uznana za najważniejszą. 

 

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


 

➢ Klasy można układać w kolejności, która jest niezależna od kolejności 
wybranych wcześniej szkół. 

 
➢ Wniosek do szkoły I wyboru należy pobrać z konta internetowego  

w elektronicznym systemie rekrutacji 
 

➢ Wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz jego 
rodziców/opiekunów prawnych 

 
➢ UWAGA! Na wydrukowanym wniosku nie można nanosić zmian 

 

➢ Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść do szkoły I wyboru 
(pierwszej na liście preferencji w systemie elektronicznej rekrutacji) 

 

KROK 3 

Wprowadzenie ocen końcowych do systemu 
Do 25 czerwca 2019 

 
➢ Kandydat wprowadza do elektronicznego systemu rekrutacji oceny 

końcowe, wyniki egzaminu oraz inne osiągnięcia wpisane na 
świadectwie 

 
 

KROK 4 

Dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru 
Od 21 do 25 czerwca 2019 

 
Dokumenty, które kandydat musi dostarczyć: 

➢ Świadectwo ukończenia szkoły 
➢ Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego 
➢ Zaświadczenie o osiągnięciach dodatkowych: w przypadku laureatów i 

finalistów olimpiad/konkursów przedmiotowych  
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

 
 

 



KROK 5 

Ogłoszenie wyników naboru 
16 lipca 2019 

 
➢ Kandydat zapoznaje się z listą kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych. Może to zrobić za pośrednictwem 
elektronicznego systemu rekrutacji. 
 

➢ Informację może również otrzymać za pomocą SMS-a (jeżeli wcześniej 
wybierze taką opcję na platformie, podając swój nr telefonu). 
 

KROK 6 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole 
Od 16 do 24 lipca 2019 

 
➢ Kandydat dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego. Tym 
samym potwierdza wolę podjęcia nauki w tej szkole. 

 
Ważne!: W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów, kandydat 
zostaje skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły. 
 

KROK 7 

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych + informacja o wolnych 
miejscach 

25 lipca 2019 

 

Informacje dodatkowe: 

➢ W przypadku wyboru, na którejkolwiek preferencji, szkoły 
prowadzącej kształcenie zawodowe należy, wraz z wnioskiem 
dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

 

➢ W przypadku spełniania kryterium zdrowotnego, ograniczającego 
możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia 



należy dostarczyć opinię, wydaną przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną 

 

➢ w przypadku zaznaczenia któregoś z kryteriów społecznych 
konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego 
dokumentu potwierdzającego: 
 
– wielodzietność rodziny kandydata; 
 
– niepełnosprawność kandydata; 
 
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
 
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
 
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
 
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
 
– objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 


