
 

Procedura rekrutacji 2023/2024 

 
Link do platformy rekrutacyjnej:      https://malopolska.edu.com.pl 

 

 Rekrutacja rozpoczyna się założeniem konta na platformie przy użyciu nr PESEL 
kandydata i wypełnieniem tam wniosku. 

 Na powyższej platformie, odnajdą Państwo pełną ofertę szkół, opis profili oraz 
wykaz przedmiotów dla danej klasy, z których oceny zostają przeliczane na punkty w 
procesie rekrutacji.  

 Pamiętaj! Masz możliwość wskazać maksymalnie 3 szkoły i dowolną ilość profili.  

 Kolejnym krokiem będzie uporządkowanie preferencji. Ustaw je od klasy/zawodu do 
której chciałbyś się dostać najbardziej, po warianty rezerwowe.  

 Dokumenty w formie papierowej składacie Państwo tylko do szkoły pierwszego 
wyboru.  

 Masz pytania ? Skontaktuj się z nami drogą telefoniczną pod numerem 32 643 04 50 
 

Ważne terminy  

--------------------od 15.05.2023 r. godz. 8:00 do 19.06.2023 r. godz.15:00------------------- 

 

Składanie wniosków.  

Wypełnij wniosek na platformie dostarcz go w formie papierowej do szkoły 

pierwszego wyboru (rodzicu, pamiętaj o złożeniu wymaganych podpisów!) bądź wyślij 

wniosek przez profil zaufany. (w przypadku wybrania tego rozwiązania, podczas 

wysyłania wniosku pamiętaj, żeby wybrać opcję „ZŁÓŻ”, a następnie „WYŚLIJ” – 

dopiero wtedy dokument będzie u nas widoczny. Kontroluj status dokumentu! W 

przypadku, gdy status wniosku długo nie ulega zmianie, skontaktuj się z nami 

telefonicznie w celu upewnienia się, że proces został prawidłowo wykonany).  

 

-----------------------------23.06.2023 r. – 10.07.2023 r. godz. 12:00------------------------------ 

 

To czas kompletowania pierwszych dokumentów.  

Będziesz potrzebować kopii świadectwa i kopii zaświadczenia o wynikach. Kopie 

wykonują szkoły podstawowe i pieczętują je „za zgodność z oryginałem”. 

Opieczętowane kopie, dostarcz tylko do szkoły pierwszego wyboru!  

* podczas składania kopii dokumentów do technikum lub szkoły branżowej I stopnia, 

odbierz skierowanie do lekarza medycyny pracy!  

https://malopolska.edu.com.pl/


------------------------------------19.07.2023 r. do godz. 12:00--------------------------------------- 

 

Publikacja list zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych.  

Listy będą dostępne w holu szkoły. Możesz również sprawdzić tę informację na swoim 

koncie, na platformie.  

 

----------------------------19.07.2023 r. – 26.07.2023 r. do godz. 15:00-------------------------- 

 

Potwierdzenie woli nauki.  

To jeden z najważniejszych momentów rekrutacji. Dopiero złożenie zestawu 

wymaganych oryginałów dokumentów, stanowi dla nas potwierdzenie, że chcesz być 

członkiem społeczności Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu. Czego będziemy od Ciebie 

wymagać?  

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  

- oryginał zaświadczenia o wynikach z egzaminu 8-klasisty,  

- zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, wydane przez 

lekarza medycyny pracy,  

- 2 zdjęcia legitymacyjne, 

 - mile widziana kopia aktu urodzenia / dowodu osobistego dziecka / paszportu. 

Dzięki temu mamy możliwość potwierdzić prawidłowość przekazanych 

podstawowych danych dziecka.  

 

--------------------------------------26.07.2023 r. do godz. 12:00------------------------------------- 

 

Publikacja list przyjętych w szkole 


