
Rekrutacja elektroniczna 2015 
Informujemy, iż system elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie 

śląskim będzie udostępniony gimnazjalistom po 20 kwietnia 2015 r.  

Od 11 maja do 24 czerwca 2015 r. do godz. 12.00 można składać do wybranych szkół wnioski 

wydrukowane z sytemu. 

Każdy uczeń kandydujący do szkoły objętej rekrutacją elektroniczną (I Liceum Ogólnokształcące 

w Raciborzu oraz Liceum Plastyczne w Raciborzu są objęte tym systemem rekrutacji) powinien 

zarejestrować się w systemie, a następnie dokonać odpowiedniego dla siebie  wyboru. 

Szczegółowa instrukcja zostanie udostępniona po uruchomieniu systemu. 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania  

(będą uzupełniane) 

Czy jeśli nie dostanę się na wymarzony biol-chem, a na drugim miejscu wybiorę mat-biol, 

czy mogę zamiast matematyki rozszerzonej wybrać chemię? 

Istnieje taka możliwość. 

Kiedy będzie określona ilość punktów do rekrutacji? 

Szczegółowy wykaz punktów, które można uzyskać przy rekrutacji został 

zamieszczony w regulaminie. Nie podaje się tzw. progów punktowych – one 

tworzą się automatycznie na podstawie wyników osób kandydujących do 

danego oddziału. Punkty zliczane są automatycznie w momencie, gdy po 

otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu uzupełnimy nasz profil w systemie rekrutacji. 

Jeśli nie dostanę się do danego oddziału, to automatycznie „przeskakuję” do innego 

oddziału? 

Tak, jeśli kandydatów jest więcej niż miejsc w danym oddziale, to decyduje ilość 

uzyskanych punktów (patrz pytanie powyżej). Jeśli mamy wtedy zbyt mało 

punktów, to system sprawdza nasz drugi wybór – aż do skutku, czyli możemy 

zostać zakwalifikowani dopiero do oddziału z trzeciego lub czwartego wyboru. 

Takie sytuacje zdarzają się rzadko. 

Jak się logować do konkretnej szkoły? 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html
http://www.zso1raciborz.pl/dokumenty2015/LO_rekrutacja_2015.pdf


Nie logujemy się do szkoły, tylko do systemu rekrutacji, w którym wybieramy 

interesujące nas oddziały. 

Kiedy nie można już zmienić decyzji? 

Zmiany możemy wprowadzać do momentu wydrukowania wniosku 

i dostarczenia go do szkoły pierwszego wyboru. Istnieje jednak możliwość 

zmiany decyzji – procedura opisana w systemie (po zalogowaniu będzie można 

zapoznać się ze szczegółami) – ostateczny termin złożenia wniosku to środa 24 

czerwca godz. 12:00. 

Do kiedy można się logować? 

Logować można się do środy 24 czerwca, ale trzeba pamiętać, by zdążyć 

z wydrukowaniem i dostarczeniem wniosku do szkoły pierwszego wyboru do 

godz. 12:00. Uwaga: w przypadku Liceum Plastycznego – wniosek składamy do 

25 maja do godz. 15:00. 

Piszcie do nas – postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie: 

lo1@raciborz.com.pl 

 


