Wprowadzanie kryteriów – instrukcja dla Kandydata
Drodzy Kandydaci,
w części publicznej systemu możecie samodzielnie wprowadzić kryteria naboru (oceny ze
świadectwa, osiągniecia oraz wyniki egzaminu). Wprowadzone kryteria, należy potwierdzić
w szkole wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji, poprzez złożenie dokumentów
w szkole pierwszego wyboru (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu).
Uwaga!
Tylko wnioski potwierdzone przez szkołę pierwszego wyboru wraz z potwierdzonymi
kryteriami biorą udział w elektronicznej rekrutacji.
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I. Jak wprowadzić kryteria naboru?
Kandydaci po zalogowaniu się na konto, wprowadzają do systemu swoje oceny ze
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz informacje
o innych osiągnięciach wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
1. Proszę zalogować się na konto utworzone w systemie elektronicznej rekrutacji
wpisując numer PESEL oraz hasło następnie klikając przycisk „Zaloguj się”.

2. Po zalogowaniu się na konto, proszę w menu bocznym wybrać zakładkę „Wybór
placówki i kryteria naboru”.

•

Jeśli wniosek jest zarejestrowany i niepotwierdzony

Jeśli kandydat zarejestrował wniosek, po zalogowaniu się na konto, proszę przejść do zakładki
„Wybór placówki i kryteriów”.

Po wybraniu zakładki „Wybór placówki i kryteria”, aby wprowadzić kryteria, należy w panelu
z listą placówek przejść „Dalej” i zostanie wyświetlony panel z kryteriami naboru.

Uwaga!
W terminie od 31.07.2020 r. do 04.08.2020 r. do godz. 15:00 – Kandydat ma możliwość
dokonania zmiany szkół w panelu „Wyboru placówki”.
3. Proszę uzupełnić kryteria naboru, a następnie przejść dalej klikając przycisk
„Zapisz”.
•
•

W terminie od 26.06.2020 r. do 10.07.2020 r. do godz. 15:00 – kandydat powinien
wprowadzić w systemie oceny oraz osiągnięcia uzyskane na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej.
W terminie od 31.07.2020 r. 04.08.2020 r. do godz. 15:00 - kandydat powinien
uzupełnić kryteria naboru o wyniku egzaminów.

Uwaga!
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Jak wprowadzić w systemie oceny otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej

1. Przy każdym przedmiocie, proszę z rozwijalnej wybrać odpowiednią ocenę.

2. Pomiędzy kolejnymi przedmiotami można przechodzić naciskając na klawiaturze Tab.
Jeżeli kandydat nie uczył się danego przedmiotu z rozwijalnej listy przy tym
przedmiocie, należy wybrać wartość „brak oceny”.

3. Jeżeli kandydat był zwolniony z danego przedmiotu z rozwijalnej listy przy tym
przedmiocie należy wybrać wartość „zwolniony”.

Jak wprowadzić osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej

4. Proszę zaznaczyć w systemie lub wybrać z rozwijalnych list osiągnięcia, które
wymienione zostały na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Uwaga!
Kandydaci - laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim zaznaczają odpowiednio
opcję:
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim…

Uwaga!
W panelu kryteriów, jeżeli kandydat wybrał na swojej liście preferencji szkoły, które przyznają
punkty za sprawdziany uzdolnień kierunkowych/kompetencji językowych/próbę sprawności
fizycznej, należy sprawdzić, czy punkty za to kryterium zostały wprowadzone przez szkołę.
5. Jeśli punkty nie zostały wpisane, a kandydat spełnia kryterium, należy skontaktować
się ze szkołą, która to kryterium stosuje.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

1. Proszę z rozwijalnej listy przy każdej części egzaminu wybrać odpowiednią wartość
procentową.

Uwaga!
Kandydaci zwolnieni z egzaminu z przyczyn zdrowotnych lub losowych wybierają
z rozwijalnej listy odpowiednią opcję „zwolniony z przyczyn zdrowotnych”.

Uwaga!
Kandydaci - laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, wprowadzają wartość
100% z tej części egzaminu z której zostali zwolnieni.

II. Składanie dokumentów
W terminie określonym w harmonogramie, kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru
kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty.
Po złożeniu kopii w placówce, kandydat sprawdza w systemie poprawność wprowadzonych
danych i status swojego wniosku.
Jeśli osiągnięcia zostały potwierdzone wyświetlony zostanie komunikat „Kryteria kandydata
potwierdzone”.
W przypadku stwierdzenia błędu lub braku potwierdzenia kryteriów kandydat powinien
zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru.
Uwaga!
Kandydaci bez potwierdzonych kryteriów nie biorą udziału w rekrutacji i nie zostaną
zakwalifikowani do żadnej z grup rekrutacyjnych.
Kandydaci z potwierdzonym wnioskiem, ale bez potwierdzonych kryteriów również nie
biorą udziału w rekrutacji i nie będą zakwalifikowani do żadnej z grup rekrutacyjnych.

III. Podgląd wyliczonych punktów do poszczególnych grup rekrutacyjnych
Po wprowadzeniu w systemie kryteriów kandydat na swoim koncie, ma możliwość
sprawdzenia liczby punktów do wybranych na liście preferencji grup rekrutacyjnych
(oddziałów).

1. Po wprowadzeniu kryteriów i zapisaniu ich w systemie, należy ponownie wybrać
zakładkę „Wybór placówki i kryteriów”.

2. Następnie zostanie wyświetlony panel z listą wybranych placówek. Przy każdej grupie
rekrutacyjnej (oddziale) pojawi się liczba punktów uzyskana przez kandydata.

3. Jeżeli kandydat jest laureatem/finalistą olimpiad przedmiotowych lub laureatem
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
przyjmowany jest do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów. W kolumnie „Punkty”
zostanie wyświetlony komunikat „Laureat”.
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