
5 KROKÓW DO SZKOŁY 
PONADPODSTAWOWEJ

Jak dostać się do szkoły ponadpodstawowej  
Instrukcja dla kandydata

Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie



Terminy     Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

Załóż konto na stronie internetowej 
www.swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat

od 17 maja do 21 czerwca 2021

Wypełnij elektroniczny wniosek, wydrukuj go, podpisz go, daj do 
podpisu rodzicom. Złóż podpisany wniosek do szkoły pierwszego 
wyboru.

od 17 maja do 21 czerwca 2021

Zaloguj się ponownie do systemu i przepisz oceny ze świadectwa, 
wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o szczególnych 
osiągnięciach.

Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty (lub ich oryginały) do szkoły pierwszego wyboru. Do 
świadectwa dołącz ewentualne dokumenty potwierdzające szczególne 
osiągnięcia.

od 25 czerwca do 14 lipca 2021

Sprawdź do której szkoły zostałeś zakwalifikowany. od 22 lipca 2021

Dostarcz do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany oryginał 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o 
wynikach egzaminu.

do 30 lipca 2021

http://www.swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat


Krok 1      Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

1.     Załóż konto na stronie internetowej 
www.swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat

Możesz to zrobić od 17 maja do 21 czerwca 2021.
    Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło – będziesz ich 

potrzebował do późniejszego sprawdzenia statusu swojej 
kandydatury i wyników rekrutacji.

http://www.swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat




Krok 2 Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały (klasy), do których chcesz 
kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom 
prawnym) i zanieś go do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział 
(klasa) wybrany przez Ciebie jako pierwszy.

   Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Zrób to do 21 czerwca 2021

















Krok 2 Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów (klas) w maksymalnie trzech szkołach. 
W wybranych szkołach ustal kolejność oddziałów (klas), w jakiej chciałbyś się do nich 
dostać. Im więcej oddziałów (klas) wybierzesz, tym większą szansę będziesz miał na 
zakwalifikowanie do jednego z nich.

Pamiętaj! Program działa tak, że przydziela kandydata do możliwie najwyższej preferencji na 
liście oddziałów (klas) ustalonej przez niego w systemie, biorąc pod uwagę zgromadzone 
przez kandydata punkty w procesie rekrutacji, oraz liczbę dostępnych miejsc w oddziałach 
(klasach).

Jeżeli kandydat nie uzyskał wymaganego minimum punktowego w wybranym przez niego 
oddziale (klasie), lub osiągnięcia punktowe kandydata są zbyt niskie względem innych 
kandydatów do tego oddziału (klasy), system bierze pod uwagę drugą, a następnie kolejne 
preferencje kandydata. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału (klasy) w 
jednej szkole, dlatego ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę 
przemyślane.



Krok 2 Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

Pamiętaj! Wydrukowany i podpisany wniosek zanieś TYLKO do szkoły 
pierwszego wyboru. Wprowadzony wniosek znajdzie się w Powiatowym 
Systemie Naboru do Szkół Ponadpodstawowych i będzie „widoczny” 
dla pozostałych szkół.

Do wniosku kandydat powinien dołączyć: 
a) dwie fotografie (z nazwiskiem i imieniem na odwrocie), 

b) bilans zdrowia, wydany przez społeczną służbę zdrowia lub lekarza szkolnego, 

c) kartę informacyjną przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej wydanej przez 
sekretariat ukończonej szkoły, 



Krok 3 Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

3.     Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do 
systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki 
egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o szczególnych osiągnięciach. 

Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty (lub ich oryginały) TYLKO do szkoły 
pierwszego wyboru.

Do świadectwa dołącz ewentualne dokumenty potwierdzające 
szczególne osiągnięcia.

   Zrób to do 14 lipca 2021











Krok 4  Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

4.     Od  22 lipca 2021 możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś 
zakwalifikowany.

Wyniki rekrutacji sprawdź logując się na konto kandydata lub 
osobiście w szkole.



Krok 5  Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

5.  Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś 
zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach 
egzaminu.

Powinieneś to zrobić do 30 lipca 2021

Uwaga! Niedoręczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia z wyników egzaminu ósmoklasisty do 
wybranej szkoły traktowane jest jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do szkoły.

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!


