
Drodzy uczniowie i Szanowni rodzice. 
 
W związku z  trudną sytuacją, w jakiej obecnie się znajdujemy i tym samym brakiem możliwości 
bezpośredniego zapoznania się z ofertami szkół ponadpodstawowych, przesyłam wirtualne informacje 
dotyczące ofert edukacyjnych szkół średnich. 
W razie pytań i wątpliwości,  zapraszam do kontaktu. 
 
Pozdrawiam serdecznie Julia Owsiukiewicz. 
 

https://ponadpodstawowe-slupsk.nabory.pl/ 
https://ponadpodstawowe-slupsk.nabory.pl//Page/OfertyPlacowek/OfertyPlacowek.aspx 
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. 

 
Ze względu na przesunięcie terminu egzaminu ósmoklasisty, zmianie ulega harmonogram 

rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021! 
 
1. Terminy REKRUTACJI do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których 
mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe określi Minister Edukacji 
Narodowej i  poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
 
2. Terminy REKRUTACJI na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych 
branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych, określi Pomorski Kurator Oświaty i poda 
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.  

W rekrutacji elektronicznej bierze udział 18 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez 
Miasto Słupsk: 

 4 licea ogólnokształcące, 

 1 liceum sztuk plastycznych, 

 1 liceum dla dorosłych, 

 5 techników, 

 5 branżowych szkół I stopnia, 

 1 branżowa szkoła specjalna I stopnia, 

 1 szkoła policealna. 

 
Zapraszamy do ich poznania – wszystko w zakładce „Oferty placówek”  

Uczeń zakłada konto samodzielnie. 

Wypełnienie obowiązkowego elektronicznego wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły 
ponadpodstawowej wymaga ułożenia listy preferencji kandydata. Na jej 1. pozycji powinien znaleźć 
się oddział – klasa w szkole, na której uczniowi najbardziej zależy, w której chciałby się uczyć. 
Jednocześnie można ubiegać się o miejsce tylko w trzech szkołach, ale w wielu oddziałach w każdej 
z nich. Po wprowadzeniu wszystkich ocen, wyników egzaminów i osiągnięć kandydata, system będzie 
je przeliczał na punkty, sumował i zgodnie z uzyskaną liczbą punktów wskaże, do którego oddziału z 
listy preferencji kandydat się zakwalifikuje. Im dłuższa lista preferencji tym większe szanse na 
dostanie się do szkoły, nie ma możliwości zakwalifikowania się do kilku oddziałów. 

System pozwala na bieżące monitorowanie rekrutacji, zawiera aktualne dane o szkołach, ich ofercie 
edukacyjnej, kandydacie i jego preferencji oraz o wolnych miejscach. Każdy uczeń może śledzić 
rekrutację przez internet i otrzymywać informację o swoich szansach. 

 


