
POSTĘPOWANIE W REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
 Informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronach: 

    a) https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/    (system elektronicznej rekrutacji – w zakładce       

       „POMOC” znajduje się dokładna instrukcja postępowania)  

    b) www.kuratorium.gda.pl          (w zakładce Rodzice/Uczniowie  wybrać „REKRUTACJA DO SZKÓŁ”) 

1. Pierwszym działaniem jest założenie osobistego konta na stronie internetowej Systemu, poprzez wpisanie 
danych osobowych i ustanowienie hasła. Można to zrobić na lekcjach informatyki, w domu itp.  
 

2. Kolejnym etapem jest wybór szkół. Szkoły należy wybrać z rozwijalnej listy w dowolnej kolejności. 
Można wybrać tylko trzy szkoły, ale dowolną liczbę oddziałów. 
. 

3. Istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybiera się oddziały. 
 

4. Szkoła, prowadząca oddział, który wybrało się jako pierwszy to tzw. szkoła pierwszego wyboru. 
 

5. Wybierając szkołę, która kształci w zawodzie (technikum lub zasadniczą szkołę zawodową),  należy 
zgłosić się do wybranej szkoły po skierowanie na badania lekarskie. W tej szkole otrzyma się również 
listę przychodni medycyny pracy w Trójmieście, w których można wykonać bezpłatne badania lekarskie.  
 

6. Po wyborze szkół i oddziałów, należy wydrukować z Systemu podanie. Muszą podpisać je również 
rodzice (prawni opiekunowie). Należy zanieść je do szkoły pierwszego wyboru. Wraz z podaniem 
powinno się złożyć kopie dodatkowych zaświadczeń poświadczonych przez szkołę, w której są one 
wymagane, a także zaświadczenia o dodatkowych uprawnieniach do pierwszeństwa w przypadku równej 
liczby punktów. Do dokumentacji należy dołączyć: 
- wypełnione podanie szkoły pierwszego wyboru (znajduje się na stronie internetowej danej szkoły), 
- odpis aktu urodzenia,  
- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych, 
- w niektórych szkołach zdjęcia legitymacyjne. 
 

7. Termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru:  
od 14 maja 2018 r.  do 20 czerwca 2018 r.  
W szkołach, gdzie obowiązuje egzamin kierunkowy, np. sprawdzian kompetencji językowych, próba 
sprawności fizycznej, sprawdzian uzdolnień kierunkowych odbędzie się on od 14 maja 2018 r. do  
6 czerwca 2018 r. 

8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą podane w serwisie dla ucznia na stronie OKE dn. 15.06.18 r.  
 (www.oke.gda.pl     →    Serwis OKE   →  dla ucznia). 
 

9. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia 
           gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – trzeba zanieść kopie oznaczone       
           nr 1 do szkoły pierwszego wyboru – w terminie od 22.06. do 26.06. do godz. 15.00. Należy         
           sprawdzić, czy  te wyniki trzeba też wpisać w system rekrutacji elektronicznej. Wszystkie te czynności       
           wykonuje uczeń z rodzicami (nie robi tego nasza szkoła). 

    Jeśli składa się podanie również do szkoły poza systemem elektronicznej rekrutacji należy wystąpić  
    z wnioskiem do dyrektora o wydanie pozostałych kopii świadectwa i zaświadczenia (maks. 3 kopie). 
 

9. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych 6 lipca do godz. 12.00. 
10. Oryginały dokumentów należy koniecznie dostarczyć do szkoły, do której zostało się przyjętym  

w terminie: 
 

              od 6.07.18 r.  od godz. 12.00    do      11.07.18 r.       do godz. 15.00. 
 

10. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  
do 12 lipca od godz. 12.00. 

 
[Koordynatorem ds. rekrutacji jest pani Marzena Lipka st. wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, 
tel. 58 669 34 29] 


