
Nabór elektroniczny - informacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych
i dla uczniów klas III gimnazjów

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona będzie w formie elektronicznej, 
poprzez stronę  https://slaskie.edu.com.pl/

Rekrutacja  prowadzona jest  jednocześnie  dla  dwóch roczników,  ale  na  podstawie  dwóch
różnych podstaw prawnych i do różnych klas, dlatego przygotowano dwa osobne systemy.

Do pierwszego systemu prowadzi przycisk z lewej strony (kolor niebieski) – to system dla
kandydatów, którzy wkrótce ukończą nową 8-letnią szkołę podstawową.

 https://slaskie-posp.edu.com.pl/kandydat/app/

Drugi  system,  do  którego  prowadzi  przycisk  po  prawej  stronie  (kolor  zielony)  -  jest
przeznaczony  dla  kandydatów,  którzy  wkrótce  ukończą  3  klasę  gimnazjalną (otrzymają
świadectwo ukończenia gimnazjum). Uczeń klika przycisk w kolorze zielonym.

https://slaskie-pogim.edu.com.pl/kandydat/app/

Na ww. stronach internetowych znajduje się do pobrania  lektura bezpłatnego poradnika
dla  Kandydatów  i  ich  Rodziców  „Jak  dostać  się  do  szkoły  średniej  w  2019  roku?”
autorstwa  eksperta  firmy  VULCAN.  Poradnik  można  pobrać  wchodząc  na  stronę
https://2roczniki.pl

Publikacja szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji.
Znajdą w niej  Państwo m.in. podpowiedzi jak skonstruować dobrą listę preferencji,  jakich
błędów  nie  popełniać,  jak  przebiega  proces  rekrutacji,  od  czego  zależy  pierwszeństwo
kwalifikacji, jak zwiększyć swoje szanse oraz wiele innych cennych informacji i porad.

Proszę o przekazanie adresu tej publikacji kandydatom i rodzicom.

I ETAP – zakładanie konta w systemie

od 13 maja 2019  r. 

II ETAP- wybór oddziałów i szkół

od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.

Uczeń  wybiera trzy  szkoły, do  których chciałby uczęszczać.  Następnie  buduje  tzw.  listę
preferencji.  Polega  to  na  wyborze  w  tych  szkołach  klas,  w  których  chciałby  się  uczyć.
Nie ma ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasy można układać w kolejności niezależnie
od kolejności  wybranych  wcześniej  szkół.  Klasa,  którą  wybierze  jako  pierwszą  na  liście,
system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej
zainteresowany. 

https://slaskie.edu.com.pl/
https://2roczniki.pl/
https://slaskie-pogim.edu.com.pl/kandydat/app/
https://slaskie-posp.edu.com.pl/kandydat/app


III ETAP- składanie podań do szkoły pierwszego wyboru

do dnia 25 czerwca 2019 r. 

Za  pośrednictwem  swojego  konta  internetowego  w  systemie  kandydat  drukuje  podanie.
Na wydrukowanym  podaniu  nie  wolno  nanosić  już  żadnych  zmian.  Podanie  musi  być
podpisane przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat
dostarcza  podanie  tylko  do  szkoły  pierwszego  wyboru  -  pierwszej  z  listy  preferencji.
W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie. 

IV ETAP- dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia do szkoły pierwszego
wyboru
od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r.

Do  szkoły  pierwszego  wyboru  kandydat  dostarcza  dokumenty:  potwierdzoną  kopię
świadectwa  ukończenia  szkoły  podstawowej  lub  gimnazjum  oraz  zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu.

V ETAP – zapoznanie się z wynikami naboru
16 lipca 2019 r. 

VI ETAP - potwierdzanie woli podjęcia nauki 
od 16 lipca  do 24 lipca 2019 r.
Kandydat sprawdza, do której szkoły został  przyjęty i zanosi do niej  oryginał świadectwa
ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. UWAGA! Kandydat, który
nie  dostarczy  oryginału  tych  dokumentów  zostanie  skreślony  z  listy  zakwalifikowanych
do danej szkoły.

25 lipca 2019 r.  nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji
o wolnych miejscach.
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