
Rekrutacja 
elektroniczna 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika  
– wykorzystano informacje dotyczące szkół prowadzonych przez miasto Rybnik 



Jasne reguły gry – nie ma szarej strefy! 
 

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 i również szkół niepublicznych. 

 



https://slaskie.edu.com.pl 

adres witryny naborowej: 













Poradnik dla kandydata 



Należy koniecznie wybrać trzy szkoły! 

Według następującej zasady: 
 

Pierwsza szkoła to szkoła marzeń. 
 

Druga szkoła to szkoła racjonalna. 
 

Trzecia szkoła to taka na wszelki wypadek. 



Progi punktowe 2018 
licea ogólnokształcące 



Progi punktowe 2018 
technika 



Progi punktowe 2018 
szkoły branżowe 



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

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



Kolejność na liście preferencji to jest rzecz święta. 
 
Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być 
zmieniona przez osoby trzecie ani też przez „system”. 

Przemyśl dobrze tą kolejność, gdyż z tej drogi nie ma już 
odwrotu… 
 
Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do jakiegoś oddziału to 
oznacza, że oddziały powyżej były dla ciebie niedostępne a 
odziały poniżej nie są brane pod uwagę! 



Wersja 
 najważniejsza jest szkoła 

Przykładowe listy preferencji kandydata do technikum 

Wersja 
 najważniejszy jest zawód 



Wersja 
 najważniejsza jest szkoła 

Przykładowe listy preferencji kandydata do liceum 

Wersja 
 najważniejsza jest klasa 



Lista preferencji Małgosi 

nr pref. szkoła oddział próg pkt 

1 VIII Liceum mat-fiz 135 111 

2 VIII Liceum geogr-inf 130 111 

3 VIII Liceum biol-chem 140 111 

4 VIII Liceum pol-hist 158 111 

5 IX Liceum mat-fiz 132 111 

6 IX Liceum geogr-inf 125 111 

7 IX Liceum biol-chem 139 111 

8 IX Liceum pol-hist 140 111 

9 Technikum nr 7 technik mechatronik 120 111 

10 Technikum nr 7 technik informatyk 119 111 

11 Technikum nr 7 technik teleinformatyk 115 111 

12 Technikum nr 7 technik elektronik 111 111 
nr pref. szkoła oddział próg pkt 

1 Technikum nr 7 technik elektronik 111 110 

2 Technikum nr 10 technik elektronik 112 110 

3 Technikum nr 8 technik elektronik 111 110 

4 Technikum nr 7 technik elektryk 115 110 

5 Technikum nr 10 technik elektryk 109 110 

6 Technikum nr 8 technik elektryk 101 110 

7 Technikum nr 7 technik energetyk 99 110 

8 Technikum nr 10 technik energetyk 98 110 

9 Technikum nr 8 technik energetyk 81 110 

10 Technikum nr 7 technik mechanik 116 110 

11 Technikum nr 10 technik mechanik 75 110 

12 Technikum nr 8 technik mechanik 80 110 

Lista preferencji Jasia 



Oddziały specyficzne do których obowiązują 
sprawdziany umiejętności kierunkowych: 
dwujęzyczne, sportowe, mistrzostwa 
sportowego… 

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. 



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… 

 



Raport kandydaci -  
Lista kandydatów 

niezakwalifikowanych do 
żadnego oddziału 



Szkolnictwo specjalne 
 
 

Do szkoły specjalnej przyjmuje się uczniów na 
podstawie orzeczenia.  

Co oznacza, że nie stosuje się ogólnych zasad 
rekrutacji i szkoły te nie będą widoczne  

w elektronicznym systemie naboru. 
 
 



Dziękuję za uwagę 
     

  i życzę powodzenia… 
 
 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika 


