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Elektroniczna Rekrutacja do szkół po gimnazjum i 
szkole podstawowej w 2019 r. 



Ścieżki kształcenia po Gimnazjum 



Ścieżki kształcenia po Szkole Podstawowej 



 

Rekrutacja odbywa się w sposób elektroniczny: 
 
 

Dla uczniów klas gimnazjalnych na podstawie:  
 

Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 
2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas 
pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz 
trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, dla absolwentów 

dotychczasowego gimnazjum. 

 
Dla uczniów klas podstawowych na podstawie:  

 
Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 

2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 
postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas 

pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół 
podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego 
technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020 

 

 

 

 

http://www.kuratorium.katowice.pl 
 
 

 

 



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.  



Elektroniczna rekrutacja dostępna 

na stronie internetowej:  

 

 

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



Strona logowania do systemu elektronicznej rekrutacji 



Wygląd strony 



Etapy działań w systemie:  
 REJESTRACJA KANDYDATA -  wybór szkół i 

oddziałów  

UPEWNIJ SIĘ O POPRAWNOŚCI WPISANEGO NR PESEL – 
PRZED KLIKNIĘCIEM W PRZYCISK DALEJ !!! 



Wprowadzania danych osobowych 

Ważne jest 
wpisanie 
poprawnego 
adresu 
mailowego – 
niezbędne do 
odzyskania 
loginu i hasła w 
wypadku ich 
zagubienia 



Osiągnięcia dodatkowe 



Dodatkowe informacje 



Wprowadzenie danych rodziców 

Dla 
Ojca/opiekuna 
prawnego  
 
Również te 
same dane. 



Wybór preferencji 





Generowanie hasła do systemu 



Drukowanie wniosku 
Zanotuj lub zrób zdjęcie LOGINU do systemu elektronicznej rekrutacji !!! 



Wydrukowane podanie zanosimy 

do szkoły pierwszego wyboru 

(szkoła która znajduje się na 

pierwszym miejscu preferencji)  

System startuje 13 maja – podania donosimy do 
25 czerwca 2019 r. 

 

 



Uzupełnienie wniosku o wyniki na 

świadectwie końcowym szkoły i 

świadectwie egzaminu zewnętrznego 

21 czerwca – 25 czerwca 2019 r. 



Ważne terminy rekrutacji 2019 
Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do 

szkoły średniej wraz z dokumentami Od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. Od 26 lipca do 30 lipca 2019 r. 

Przeprowadzenie próby sprawności 

fizycznej i sprawdzianu kompetencji 

językowych 

Od 23 maja do 24 maja 2019 r. 
31 lipca 2019 r. - językowe 

1 sierpnia 2019 r. – sprawności fizycznej 

Wyniki próby sprawności fizycznej i 

sprawdzianu kompetencji 

językowych 

5 czerwca 2019 r. 5 sierpnia 2019 r. 

Uzupełnienie wniosku o wyniki na 

świadectwach ukończenia szkoły i 

egzaminu gimnazjalnego 

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. --- 

Podanie do wiadomości list 

kandydatów zakwalifikowanych się 

do poszczególnych klas  

16 lipca 2019 r. 21 sierpnia 2019 r. 

Wydanie skierowania na badania 

lekarskie (szkoły techniczne)  Od 16 lipca do18 lipca 2019 r. Od 21 sierpnia do 23 sierpnia 2019 r. 

Potwierdzenie woli przejęcia do 

zakwalifikowanej klasy poprzez 

dostarczenie oryginałów świadectw 

ukończenia szkoły oraz egzaminu  

zewnętrznego 

Od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. Od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r. 

Padanie listy kandydatów przyjętych 

do poszczególnych klas w szkołach 25 lipca 2019 r. 30 sierpnia 2019 r. 



W systemie wyniki będą dostępne po 

zalogowaniu się na konto kandydata  





Dziękuję za uwagę 

 

 

Doradca zawodowy 

 

Krzysztof Kaptur 

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

Tel. 32 271 05 53 w. 45 
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