
Rekrutacja do szkół 
ponadpodstawowych 
Rekrutacja elektroniczna 2022/2023 



Informacje  
o rekrutacji 

 https://www.kuratorium.gda.pl 

 Rodzice/Uczniowie – REKRUTACJA 

 

 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły 

 Zarządzenie Nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie 
określenia terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 

 Zestawienie zbiorcze zawodów wiedzy, artystycznych i 
sportowych organizowanych w latach szkolnych: 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (267 KB 
xls) 

 

https://www.kuratorium.gda.pl/
https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-3/
https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-3/
https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-3/
https://www.kuratorium.gda.pl/zarzadzenie-nr-102022-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-20222023/
https://www.kuratorium.gda.pl/zarzadzenie-nr-102022-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-20222023/
https://www.kuratorium.gda.pl/zarzadzenie-nr-102022-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-20222023/
https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2020/08/zawody-zestawienie-2021.xls
https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2020/08/zawody-zestawienie-2021.xls
https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2020/08/zawody-zestawienie-2021.xls
https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2020/08/zawody-zestawienie-2021.xls


        Terminy  
        rekrutacji 

TERMIN WYDARZENIE 

16.05.2022 r. 

do 31 maja 2022 r. do 

godz. 15.00 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami 
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału 
dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, 
oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, 
oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych 
predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe 
w szkołach ponadpodstawowych 

 
20.06.2022 r. 
do godz. 15.00 

ostateczny termin składania dokumentów - wniosków - przez 
kandydatów 

 
24.06-13.07.2022 r.  

do godz. 15.00 

dostarczenie przez kandydatów kopii świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty 

 
21.07.2022 r.  

ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych 

 
od 22.07.2022 r.  
do 28.07.2022 r. 

do godz. 15.00 

potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez 
dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej, oryginału zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty  

 
29.07.2022 r.  

do godz. 14.00 

ogłoszenie przez Dyrektora listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do szkoły 



Strona 
kandydata 

https://nabor-pomorze.edu.com.pl 



Prezentacja systemu naboru 



Oferta 

 
Oferta wszystkich 
jednostek biorących udział 
w elektronicznej rekrutacji 
jest dostępna po kliknięciu 
pozycji menu: Oferta. Po 
wybraniu tej zakładki 
wyświetli się wyszukiwarka 
zawierająca szereg 
kryteriów, według których 
można szukać szkół i 
oddziałów.  



Statystyki 
chętnych 

 
W pozycji Statystyki chętnych 
prezentowane są informacje o:  
 
• liczbie chętnych z I preferencji, 
co oznacza liczbę kandydatów, 
którzy wybrali dany oddział na 
pierwszym miejscu swojej 
preferencji;  
 
• liczbie chętnych ogółem do 
szkoły, co oznacza liczbę osób, 
które ubiegają się o przyjęcie do 
co najmniej jednego oddziału w 
danej szkole, a ich wniosek został 
zaakceptowany.  



Zgłoszenia 
kandydata. 
 
Dane osobowe 

  
Podanie adresu e-mail 
kandydata jest bardzo 
ważne,  
ponieważ w przypadku 
zagubienia loginu i hasła 
możliwe będzie uzyskanie 
dostępu do systemu  
(na adres e-mail zostanie 
wysłany link dostępowy).  

Kandydat może 
zarejestrować się 
tylko jeden raz. 



Zgłoszenie 
kandydata.  
Dane osobowe 

 



Hasło do konta 

 Koniecznie wprowadź swój e-mail, dzięki temu będziesz mógł 
odzyskać dostęp do konta, jeśli zgubisz hasło. 



 
Dane rodziców/ 
opiekunów 

 
 
Wymagane jest podanie 
danych co najmniej jednego 
z rodziców/opiekunów 
prawnych.  
Podanie numeru telefonu 
rodzica umożliwi szkole I 
wyboru kontakt z rodzicem 
w sytuacji, gdy wniosek 
kandydata zawiera błędy.  



Preferencje  



Wybierając 
maksymalną 
liczbę 
oddziałów  
w wybranych 
szkołach, 
zwiększasz 
swoje szanse  
w rekrutacji! 

Jeśli wybierzesz wyłącznie 
oddziały o bardzo dużej 

liczbie kandydatów, 
możesz nie dostać się do 

żadnego z nich. 

Ważne jest to, w jakiej 
kolejności wybierasz 

oddziały.  
Oddział wybrany jako 

pierwszy,  
to oddział, do którego 
najbardziej chcesz się 

dostać.  
Ostatni to ten, na którym 

najmniej Ci zależy. 



Co to jest 
szkoła 
pierwszego 
wyboru?  
 

 Szkoła pierwszego wyboru kandydata jest to szkoła, której 
oddział znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji 
kandydata, czyli ten, na którym zależy mu najbardziej.  

 Tylko szkoła pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego 
kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje (sprawdza 
zgodność dostarczonych dokumentów z informacjami 
wprowadzonymi w systemie elektronicznej rekrutacji) jego 
dokumenty, a także wykonuje inne czynności związane z obsługą 
kandydata np. pomaga w odzyskaniu loginu i hasła.  



Drukowanie 
wniosku 

Drukowanie wniosku 



Moje konto  



Wprowadzanie 
ocen ze 
świadectwa 
ukończenia 
szkoły 
podstawowej 
oraz wyników 
z egzaminu 

 



Ważne! 

 Zapoznaj się z ofertą i  regulaminami rekrutacji 
do szkół, które bierzesz pod uwagę! 

 Pilnuj terminów rekrutacji! 

 Pamiętaj żeby zawsze wylogować się  
z  systemu! 

 Wprowadzenie zmian we wniosku możliwe jest 
wyłącznie w przypadku, gdy wniosek nie został 
jeszcze złożony i zatwierdzony przez szkołę 
ponadpodstawową - pierwszego wyboru.  

 Aby wprowadzić zmiany, konieczne będzie 
wycofanie wniosku ze szkoły.  

 W przypadku uzyskania statusu odrzucony 
należy pilnie skontaktować się ze szkołą 
pierwszego wyboru w celu uzyskania 
informacji o powodzie odrzucenia oraz aby 
było możliwe skorygowanie nieprawidłowości 
zawartych we wniosku. 

 



Publikacja list- 
Aplikacja eLO! 



Oferta  
XXIV LO 
ul. Wodnika 57 
 
 
zso2.edu.gdansk.pl 
www.24lo.gdansk.pl 

Klasa Typ klasy  Przedmioty 

rozszerzone 

obowiązkowe 

Przedmioty 

rozszerzone 

do wyboru 

Języki obce kl. I-

II-III 

Uwagi 

IA 

 

Grupa MG  

(mat-geo) 

 

 

 

Grupa BCh  

(biol-chem) 

 

matematyka 

geografia 

 

język angielski 

 

biologia 

chemia 

 

fizyka 

 

 

 

 

matematyka 

fizyka 

 

 

język angielski  

język niemiecki 

język francuski 

język hiszpański 

 

w grupach 

zaawansowania 

 

drugi język do 

wyboru; 

współpraca z:  

PG, 

GUMed-em, 

UG 

•Klasa Ia grupa MG (mat-geo) – sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, 
matematyka, geografia,  język angielski 
 
•Klasa Ia grupa BCh  (biol-chem) – sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, 
matematyka, max (chemia, biologia),  język angielski  



Powodzenia w rekrutacji! 



 Przewodnik po szkołach średnich: 
PRZEWODNIK_SZKOLY_SREDNIE_2021_WEB.pdf 

 

https://edu.gdansk.pl/files/PRZEWODNIK_SZKOLY_SREDNIE_2021_WEB.pdf

