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Określenie potencjalnej liczby kandydatów 
Powiatu Wodzisławskiego na podstawie danych 

z Urzędów Miast i Gmin

2 847 uczniów, w tym:
• 1 521 uczniów w klasach ósmych
• 1 326 uczniów w oddziałach gimnazjalnych

Roczniki 
nie są 

równe!



klasy w liceach, technikach i szkołach branżowych po 32 uczniów

typ
rok 2019

plan. liczba 
klas ogółem

liczba 
miejsc

plan. liczba 
klas I po G

plan. liczba 
miejsc po G

plan. liczba 
klas I po SP

plan. liczba 
miejsc po SP

licea 30 960 14 448 16 512

technika 42 1344 20 640 22 704

branżowe 19 608 9 288 10 320

razem 91 2912 43 1376 48 1536

Zaplanowana liczba miejsc do liczby uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów 

104% 101%

Planowana liczba 
oddziałów klas I

w roku szkolnym 
2019/2020



BEZ OBAW! Każdy chętny uczeń znajdzie miejsce w szkole 
ponadpodstawowej Powiatu Wodzisławskiego. 

UWAGA! Liczba proponowanych do uruchomienia 
oddziałów klas I w szkołach Powiatu może ulec jednak 

zmianie. Uruchomienie oddziału zależne jest bowiem od 
liczby chętnych kandydatów.



Dostęp do pełnej oferty (całego województwa)
z jednego miejsca.

Kandydat zostaje zakwalifikowany tylko do jednego 
oddziału – nie ma blokowania miejsc. 

Dotyczy to również szkół w sąsiednim mieście.

NABÓR ELEKTRONICZNY
KORZYŚCI 

Z ELEKTRONICZNEJ 
REKRUTACJI 

uniknięcie stresu 
i oszczędność czasu 

poprzez szybki, łatwy 
i stały dostęp do 

niezbędnych informacji 



NABÓR ELEKTRONICZNY



NABÓR ELEKTRONICZNY



PORADNIK 
DLA KANDYDATA



Należy koniecznie wybrać trzy szkoły!PORADNIK 
DLA 

KANDYDATA

według następującej zasady:

 Pierwsza szkoła to szkoła marzeń
 Druga szkoła to szkoła racjonalna
 Trzecia szkoła to taka na wszelki wypadek



PORADNIK 
DLA 

KANDYDATA

Z oferty tych trzech wybranych szkół wybieramy 
maksymalnie dużą liczbę oddziałów!

Dziesięć czy dwanaście pozycji na liście preferencji 
to wcale nie jest zbyt dużo…



PORADNIK 
DLA 

KANDYDATA

KOLEJNOŚĆ NA LIŚCIE PREFERENCJI TO RZECZ ŚWIĘTA.

Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być 
zmieniona przez osoby trzecie ani też przez „system”.

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do jakiegoś oddziału to 
oznacza, że oddziały powyżej były dla ciebie niedostępne 

a odziały poniżej nie są brane pod uwagę!

Przemyśl dobrze tą kolejność, 
gdyż z tej drogi nie ma już odwrotu…



PORADNIK 
DLA 

KANDYDATA

Oddziały specyficzne, do których obowiązują 
sprawdziany umiejętności kierunkowych: 

dwujęzyczne, sportowe, artystyczne …

Jeżeli kandydat wskazał taki oddział na swojej liście 
preferencji (nawet na ostatnim miejscu) to musi stawić się 
na ww. sprawdzianie gdyż w innym przypadku ten oddział 

automatycznie wypadnie z jego listy preferencji.



PORADNIK 
DLA 

KANDYDATA

Nie licz na nabór uzupełniający!

Oferta nie będzie już taka bogata gdyż wszystkie popularne 
szkoły będą zapełnione po pierwszym naborze…

Nabór uzupełniający nie będzie prowadzony w wersji 
elektronicznej, jedynie oferta (wolne miejsca) będą 

widoczne na stronie naborowej…



Zapraszamy do odwiedzenia Platformy Edukacyjnej dostępnej na 
stronie www.powiatwodzislawski.pl, 

na której znajdują się m.in. informacje dotyczące rekrutacji do szkół.

http://www.powiatwodzislawski.pl/


INFORMATOR POMOŻE 
W WYBORZE PRZYSZŁEJ SZKOŁY!

Każdy uczeń ostatniej klasy otrzyma bezpłatnie 
Informator Naborowy z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2019/2020.

Publikacja zawierać będzie informację o ofercie edukacyjnej szkół młodzieżowych, szkół dla 
dorosłych oraz ofertę Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych 

w Wodzisławiu Śląskim skierowaną do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Przewidywany termin 
dostarczenia 

Informatora na Urzędy 
Miast/Gmin – początek 

kwietnia 2019



Dziękujemy za uwagę 
a uczniom życzymy podjęcia trafnej decyzji 

w wyborze przyszłej szkoły!

Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego 
w Wodzisławiu Śląskim


