
NA ROK SZKOLNY 2020/2021





Spis treści:

 I etap – złożenie wniosku

 II etap – złożenie zaświadczenia o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty lub zmiana wniosku

 III ogłoszenie list

 Punktacja rekrutacyjna



I etap



od 15 czerwca do 10 lipca do godz. 15.00

Uczeń składa wniosek o przyjęcie do szkoły wraz 
ewentualnymi zaświadczeniami i uzupełnienia go 

o świadectwo ukończenia szkoły. 

Wniosek i pozostałe dokumenty składa w szkole 
pierwszego wyboru.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek 

o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 



 Uczeń tworzy wniosek w procesie REJESTRACJI 

na platformie Vulkan

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

 Rejestrację rozpoczynamy od zakładki: 

Zgłoś kandydaturę.

Warto, by w procesie wpisywania danych 

towarzyszył ósmoklasiście opiekun. 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html


W procesie rejestracji uczeń dokonuje wyboru szkół i klas, 

do których chciałby się dostać.

 Kandydaci mają prawo do wyboru trzech szkół 

(o ile organ prowadzący nie zarządzi większej ilości). Szkoły 

niepubliczne nie są objęte tym limitem, są taktowane, jako 

szkoły dodatkowe.

 W każdej z tych szkół, uczeń ma prawo wybrać dowolną ilość 

klas.

 Wypełniając wniosek uczeń tworzy swoją listę preferencji: 

na pierwszym miejscu wprowadza szkołę i klasę, na której 

najbardziej mu zależy, na ostatnim umieszcza szkołę i klasę 

(spośród wybranych), na której zależy mu najmniej. 



 W czasie rejestracji trzeba ustalić hasło, zanotować login 
i pamiętać jaki adres mailowy wpisany został  do wniosku.

 Wymienione dane będą potrzebne w dalszych etapach rekrutacji. 
Warto je zapisać w bezpiecznym miejscu. 

 Na adres mailowy wpisany we wniosku będą przychodzić ważne 
informacje. Trzeba go regularnie sprawdzać. 

 Zakończenie tworzenia wniosku potwierdza się kliknięciem w 
napis „zakończ”. Kolejnym etapem jest drukowanie wniosku. 

 Wniosek podpisują opiekunowie oraz uczeń.

Szczegółowa instrukcja rejestracji znajduje się pod adresem:
 https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html

 Webinarium: <https://clicks.prowly.com/c/c1A/JKY/MpkcbiuO2IcrVxPrQjniL3/mZh/iRe/F/9f747441>

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html
https://clicks.prowly.com/c/c1A/JKY/MpkcbiuO2IcrVxPrQjniL3/mZh/iRe/F/9f747441%3e


W procesie rekrutacji o przyjęciu do szkoły 

nie decyduje kolejność zgłoszeń, a wyniki uzyskane 

na świadectwie i egzaminie ósmoklasisty oraz inne 

osiągnięcia. 

Informacja „Statystyki chętnych” na stronie „Nabór 

szkoły ponadpodstawowe” wskazuje na 

zainteresowanie kandydatów daną klasą. 



W procesie rekrutacji szkoła pierwszego wyboru 

opiekuje się uczniem. Tam należy zgłosić problemy 

związane z logowaniem i wypełnianiem wniosku.

Tam też należy złożyć wszystkie dokumenty. 



Rodzaj czynności termin

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału 
międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole 
ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów 
szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów 
prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 czerwca 2020
do 22 czerwca 2020  do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu 
przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności

do  12 czerwca 2020

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (klasy 
wstępne)
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji 
przydatnych w danym zawodzie
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

Od 23 czerwca 2020 do 7 lipca 2020

decyzję o drugim terminie podejmuje 
dyrektor szkoły, termin do 30 lipca 
2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji i innych.

I termin do 9  lipca  2020 r.; 
II termin do 31 lipca 2020 r.;

Terminarz obowiązujący do szkół ponadpodstawowych: dwujęzycznych, oddziału dwujęzycznego, 

oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, 

oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół 

i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.



od 31 lipca – do 4 sierpnia 
uczeń uzupełnienia wniosek o zaświadczenie 

o wyniku egzaminu ósmoklasisty

UWAGA! 
po otrzymaniu wyniku egzaminu 

uczeń ma prawo na zmianę wniosku rekrutacyjnego,
w tym na zamianę szkół, do których chciał 

kandydować. W tym celu należy skontaktować się ze 
szkołą pierwszego wyboru, która odblokuje wniosek 

i pozwoli na nowy wybór. Wszystkie dokumenty 
należy złożyć w nowej szkole pierwszego wyboru. 



12 sierpień

W tym dniu zostaną podane do publicznej 
wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami 
postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych 

i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

III etap 



W tym terminie należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci złożenia 
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego w szkole, do której uczeń 
się dostał (znalazł się na liście zakwalifikowanych), o ile nie zostały one 

złożone we wcześniejszym etapie rekrutacji. 

W  przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (technika, szkoły 
branżowe) uczeń składa  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o 

braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 
oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku 
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Skierowanie da 

badanie wydaje szkoła ponadpodstawowa.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 

kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 
r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas 

zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie 
później niż do 25 września 2020 r



19 sierpnia do godziny 14.00



W przypadku uczniów, którzy nie zostaną przyjęci do 

szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym   o 

przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor 

szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na 

podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). 



Maksymalnie

uczeń może otrzymać:

100 punktów

za świadectwo 

ukończenia

szkoły podstawowej

oraz

100 punktów

z egzaminów 



Ocena Punkty

Celująca 18

Bardzo dobra 17

Dobra 14

Dostateczna 8

Dopuszczająca 2

O przedmiotach punktowanych w procesie rekrutacji, decyduje dyrektor szkoły 

ponadpodstawowej (podano do wiadomości w lutym 2020), informacje znajdują 

się na stronach szkół i „ofercie oddziału” w wyszukiwarce Vulcan – Nabór szkoły 

ponadpodstawowe



Przeliczanie na punkty ocen z języka obcego nowożytnego wymienionego na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej (wybiera się ocenę wyższą):

Ocena Punkty

Celująca 30

Bardzo dobra 25

Dobra 20

Dostateczna 10

Dopuszczająca 5

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wypisanych na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej

Ocena Punkty

Celująca 35

Bardzo dobra 30

Dobra 25

Dostateczna 15

Dopuszczająca 10





 uczestniczyli w projekcie „Katowice Miastem Fachowców”

 uczestniczyli w targach edukacyjnych „Sięgnij po zawód” 

 otrzymali Informator o ofercie techników i szkół 

branżowych w Katowicach 

 uczestniczyli w zajęciach doradztwa zawodowego

 korzystali z indywidualnych konsultacji doradcy 

zawodowego w szkole i w poradni psychologiczno-

pedagogicznej



Opracowała Małgorzata Glenc

Na podstawie:

§ 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z 
późn.zm.)

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-
szkolny-20202021

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html

