
 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych ruszyła 13 maja 2019 i 
potrwa do 25 czerwca. 

Każdy kandydat (absolwent gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej) może starać się o 
przyjęcie do trzech szkół. 
Rekrutacja będzie prowadzona do: 

 pierwszych klas oddziałów szkół ponadgimnazjalnych  (3-letnich liceów 
ogólnokształcących, 4-letnich techników i 3-letnich szkół branżowych I st), 

 pierwszych klas szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich 
techników i 3-letnich szkół branżowych I st) 

Wszystkie informacje dotyczące oferty  edukacyjnej i zasad rekrutacji obowiązujących w tym 
roku (w tym terminy, niezbędne dokumenty potrzebne przy rekrutacji) zainteresowani 
kandydaci i ich rodzice/opiekunowie znajdą na stronie https://slaskie.edu.com.pl 

Po zapoznaniu się z ofertą, kandydat wybierając odpowiedni kanał: 

 zielony: szkoły ponadgimnazjalne, 
 niebieski: szkoły ponadpodstawowe, 

Należy się zalogować w systemie poprzez numer PESEL. 

Wówczas uczeń będzie mógł przygotować swój wniosek do wybranych przez siebie szkół i 
oddziałów 

Film instruktażowy jak logować się w systemie tutaj: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=149&v=5eoWyr2sjK4&fbclid=IwAR1-
FTO4UNPaITOIyXsQAnnSvrtDiJ3meI5XuzVh8LfPuhbbgKsznZ1jTmw 

 

TERMINY: 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych 

szkół dla uczniów kończących szkoły podstawowe na rok szkolny 2019/2020 określa Decyzja 

Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.24.2018 z 28 grudnia 2018 r. ze zmianami. 

Od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Od 23 maja do 31 maja 2019 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla 

kandydatów do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego 

5 czerwca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości (przez komisję rekrutacyjną) listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 

https://slaskie.edu.com.pl/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=149&v=5eoWyr2sjK4&fbclid=IwAR1-FTO4UNPaITOIyXsQAnnSvrtDiJ3meI5XuzVh8LfPuhbbgKsznZ1jTmw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=149&v=5eoWyr2sjK4&fbclid=IwAR1-FTO4UNPaITOIyXsQAnnSvrtDiJ3meI5XuzVh8LfPuhbbgKsznZ1jTmw


Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty 

Do 15 lipca 2019 r. – Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski oraz dokumenty kandydatów 

16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

Od 16 lipca do 18 lipca 2019 r. – szkoła prowadząca kształcenie zawodowe wydaje 

skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanym kandydatom, którzy dokonali wyboru 

kształcenia w danym zawodzie 

Od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. – potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia do wybranej szkoły, w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), a 

w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe przedkłada się także zaświadczenie 

lekarskie orzekające brak przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

25 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

Jeśli po rekrutacji w szkole pozostały wolne miejsca, przeprowadza się rekrutację 

uzupełniającą.  

Od 26 lipca do 30 lipca 2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły z dokumentami 

 01 sierpnia 2019 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do 

oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego 

 5 sierpnia 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości (przez komisję rekrutacyjną) listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 

 Do 20 sierpnia 2019 r. – Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski oraz dokumenty 

kandydatów  

21 sierpnia 2019 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych. 

 Od 21 sierpnia do 23 sierpnia 2019 r. – szkoła prowadząca kształcenie zawodowe wydaje 

skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanym kandydatom, którzy dokonali wyboru 

kształcenia w danym zawodzie 



 Od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r. – potwierdzanie przez rodzica kandydata albo 

kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do wybranej szkoły, w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), a 

w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe przedkłada się także zaświadczenie 

lekarskie orzekające brak przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 30 sierpnia 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych do szkoły.  

 

Informatory o szkołach na terenie Chorzowa pod tym linkiem (na dole strony) 

https://mieszkancy.chorzow.eu/article/rekrutacja-do-chorzowskich-przedszkoli-i-oddzialow-

przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2019-2020 


