
REKRUTACJA 2022/2023 – KROK PO KROKU 

Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w szkołach, które PRZEKAZUJĄ DANE do systemu rekrutacji 

elektronicznej 

 

1. W szkole, do której uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta. 

2. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej: malopolska.edu.com.pl 

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne, uzupełnij  wymagane informacje i zmień hasło dostępu. Możesz 

to zrobić od 16 maja  2022 r. 

3. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować.  

Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać w wersji tradycyjnej (papierowej – osobiście do szkoły) lub w 

wersji elektronicznej (oboje rodziców/opiekunów prawnych muszą posiadać profil zaufany lub podpis 

elektroniczny). Jeżeli wybierzesz wersję tradycyjną, wydrukuj wniosek i daj do podpisu rodzicom (prawnym 

opiekunom) i dostarcz go do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. 

Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.  

Zrób to do 20.06. 2022r. do godziny 15.00. 

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność 

oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać. 

4. Jeśli chciałbyś dostać się do I LO, powinieneś jako pierwszy oddział wybrać klasę  

I Liceum Ogólnokształcącego z OD im. Jana Długosza.  Wtedy I LO będzie Twoją szkołą pierwszego wyboru. 

Szanse na dostanie się do naszej szkoły zwiększysz, wybierając większą liczbę oddziałów w I LO.  

5. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty potwierdzające sieroctwo, samotne wychowywanie, wielodzietność, 

problemy zdrowotne, orzeczenie lub opinię poradni. 

6. W naszej szkole Twój wniosek zostanie w ciągu kilku dni zweryfikowany. 

7. Na Twoim koncie pojawi się informacja o akceptacji wniosku. 

Uwaga! Jeśli ubiegasz się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej, dostarcz wniosek i deklarację kandydata  

o przystąpieniu do sprawdzianu kompetencji językowych w I LO (deklaracja do pobrania ze strony internetowej 

szkoły - zakładka REKRUTACJA) w skróconym terminie: 16.05- 30.05.2022 r. do godz. 15.00 i zgłoś się na 

sprawdzian kompetencji językowych  03 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 15.00 – budynek I LO, ul. Jana 

Długosza 5. 

8. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty zaloguj 

się ponownie do systemu i zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych przez Twoją szkołę macierzystą. 

Pamiętaj! Dostarcz uwierzytelnioną kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz  

uwierzytelnione zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie:  

od 24 czerwca – 12 lipca 2022 r. do godziny 14.00. 

9. 19 lipca 2022 r. od godziny 12.00, po zalogowaniu się do systemu, będziesz mógł sprawdzić, do której szkoły 

zostałeś zakwalifikowany. 

10. 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 

ósmoklasisty. Powinieneś to zrobić od 20 lipca  - 25  lipca 2022 r. do godziny 14.00. 

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili! 

Życzymy powodzenia w procesie rekrutacji !!! 
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