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Kilka słów o logowaniu  i 
etapach rekrutacji do 

szkół 
ponadpodstawowych. 



z

Adres witryny naborowej

▪https//slaski.edu.com.



z

Warto zapamiętać 

▪ Należy koniecznie wybrać co najmniej 3 

szkoły według następującej zasady

▪ Pierwsza szkoła to szkoła marzeń 

▪ Druga szkoła to szkoła realna

▪ Trzecia szkoła to taka na wszelki wypadek



z

Uwaga

▪ Ograniczenie wyboru do trzech 

szkół dotyczy jednego organu 

prowadzącego, co oznacza że 

można wybrać np. trzy szkoły z 

Rybnika, trzy z Raciborza, trzy z 

Żor itp. 



z

▪ Z oferty wybranych szkół  

wybieramy możliwie jak największą 

liczbę oddziałów 

▪ Dziesięć czy dwanaście pozycji na 

liście preferencji to nie jest zbyt 

dużo 



z ▪ Kolejność na liście preferencji to 

rzecz święta

▪ Jest ona autonomiczną decyzją 

kandydata i nie może być 

zmieniona przez osoby trzecie lub 

przez „system” 

▪ Przemyśl dobrze kolejność gdyż z 

tej drogi nie ma już odwrotu
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Pamiętaj 
▪ Kandydat składa wniosek o 

przyjęcie do szkoły pierwszego 

wyboru  od 15.06.20 do 10.07.20 -

pierwszej szkoły z listy preferencji

▪ W szkole podanie zostanie 

zweryfikowane pod względem 

zgodności z danymi w systemie 



z

▪ Zostanie również przeprowadzony 

sprawdzaian kompetencji językowych, prób 

sprawności fizycznej w szkołach 

dwujęzycznych lub sportowych, na który 

należy się stawić chociaż byłaby to ostatnia 

szkoła na liście preferencji w terminie od 

23.06.20 do 07.07.20



z

▪ Kolejnym krokiem to uzupełnienie wniosku o 

przyjęcie do szkoły  o oceny z przedmiotów, 

osiągnięcia i wyniki z egzaminu zewnętrznego.

▪ Dostarczenie  kopii świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej 26.06.20 – 10.07.20

▪ Uzupełnienie wniosku o wyniki egzaminu 

ósmoklasisty 31.07.20 – 04.08.20



z

▪ Po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną  listy zakwalifikowanych kandydatów  

12.08. 20 w  dniach 13.08.20 – 18.08.20 należy 

potwierdzić wolę przyjęcia do wybranej szkoły przez 

rodzica kandydata dostarczając oryginał świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał egzaminu 

zewnętrznego. W dniu 19.08.20 nastąpi ogłoszenie listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
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▪ Do 20.08.20 zostanie podana  do 

publicznej wiadomości lista wolnych miejsc 

w szkołach ponadpodstawowych, ale 

wybór będzie ograniczony, bo szkoły 

popularne będą już zapełnione po 

pierwszym naborze. 



z

▪ To w skrócie najważniejsze etapy rekrutacji 

na najbliższy czas. Życzę wszystkim 

powodzenia na egzaminach i dostania się do 

wymarzonej szkoły. Trzymam za was mocno 

kciuki. Powodzenia!  Wasz szkolny doradca 

zawodowy Sabina Lewicka 


