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dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app
wprowadzenie danych osobowych i kontaktowych
wybór trzech szkół, a w nich dowolnej liczby oddziałów
ułożenie listy preferencji: 1 miejsce = oddział pierwszego wyboru
złożenie wniosku w szkole z oddziałem pierwszego wyboru - dostraczenie
wydrukowanego wniosku lub  elektronicznie - za potwierdzeniem przez profil
zaufany rodzica

Składanie wniosku
16 maja - 20 czerwca 2022



Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej oraz zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Dokumenty najlepiej dostarczyć
podczas jednej wizyty w szkole
-  po odebraniu zaświadczenia 
o wynikach egzaminu
ósmoklasisty.

W szkole pierwszego wyboru
proponujemy złożenie
oryginałów dokumentów -
zmniejszy to liczbę
koniecznych wizyt w szkole 
w trakcie wakacji.

26 czerwca - 13 lipca 2022



Po kontakcie ze szkołą i wycofaniu akceptacji
wniosku, będzie można modyfiować listę
preferencji szkół i oddziałów oraz złożyć nowy
wniosek w innej szkole pierwszego wyboru.

Możliwość wprowadzania
zmian we wnioskach

26 czerwca - 13 lipca 2022



Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

Informacja o wynikach kwalifikacji
będzie dostępna po zalogowaniu
w elektronicznym systemie
naboru.

Listy zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
zostaną również wywieszone
w szkołach na tablicach
informacyjnych.

21 lipca 2022



Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej. 

Potwierdzenie woli
przyjęcia do szkoły

22 - 29 lipca 2022



Ogłoszenie list przyjętych

Informacja o wynikach dostępna
będzie po zalogowaniu
w elektronicznym systemie naboru
oraz na tablicy informacyjnej w szkole.

Kandydaci nieprzyjęci będą mogli wziąć
udział w rekrutacji uzupełniającej
prowadzonej przez szkoły dysponujące
wolnymi miejscami składając wniosek
w dniach 2-4 sierpnia 2022.

1 sierpnia 2022



W rekrutacji decydująca jest liczba punktów
uzyskanych przez kandydata, na wynik naboru nie
wpływa data ani kolejność złożenia wniosku
w danej szkole.

Przedmioty ze świadectwa brane pod uwagę
podczas rekrutacji do naszej szkoły to język polski,
matematyka, język obcy nowożytny i informatyka.

W szkole uzyskasz wszystkie potrzebne informacje
o możliwości wykonania badań lekarskich.
Nie wykonuj badań zbyt wcześnie. Gdy zostaniesz
przyjęty do naszej szkoły, badania będą bezpłatne.

Informacje dodatkowe


