Rekrutacja
elektroniczna
do
szkół ponadgimnazjalnych/
ponadpodstawowych

malopolska.edu.com.pl

Kolejność działań:
- wchodzicie na stronę malopolska.edu.com.pl,
- zakładacie swoje konto,
- zapamiętujecie swój login i hasło (!!!),
- do 10 czerwca 2019r. do godz. 15.00 - wybieracie języki obce, max. 3
szkoły (kolejność nie ma znaczenia) i dowolną ilość oddziałów (klas)
w każdej szkole (kolejność ma znaczenie!), drukujecie podanie,
wasz rodzic/opiekun prawny podpisuje podanie i zanosicie je do
sekretariatu tzw. szkoły pierwszego wyboru (szkoła w której jest oddział
wybrany przez was jako pierwszy),
- po wydrukowaniu i zaniesieniu podania nie da się wprowadzać zmian
w wyborze szkół!!!, jeśli chcecie wprowadzić zmiany, musicie pójść do
szkoły pierwszego wyboru, poprosić o odblokowanie możliwości
wprowadzania zmian, zmieniacie wybór na nowy, drukujecie po raz
kolejny podanie i przynosicie je do sekretariatu szkoły pierwszego
wyboru podpisane jak poprzednio,

- do 25 czerwca 2019r. do godz. 15.00 – po otrzymaniu świadectwa,
wpisujecie do systemu swoje oceny, wyniki egzaminu i informacje
o szczególnych osiągnięciach oraz zanosicie kopię świadectwa
i zaświadczenia o wynikach egzaminu do szkoły pierwszego wyboru,
- 28 czerwca 2019r. od godz. 12.00 - publikacja list zakwalifikowanych,

- do 9 lipca 2019r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli nauki przynosicie do szkoły, do której zostaliście zakwalifikowani oryginał
świadectwa, wyników z egzaminu i osiągnięć (jeśli nie zrobicie tego to
oznacza rezygnację z przyjęcia do tej szkoły!!!),
- 10 lipca 2019r. od godz. 12.00 - publikacja list przyjętych,
- potem – rekrutacja uzupełniająca.

Uwagi:
- system obejmuje prawie całe woj. małopolskie, m.in. z wyjątkiem szkół
podlegających pod Urząd Miasta w Krakowie (krakow.e-omikron.pl),
szkołę w Piekarach itp.
- osiągnięcia na świadectwie i w systemie, tylko te, które są punktowane
wg decyzji kuratorium,
- czytajcie uważnie wszystkie instrukcje, komunikaty, polecenia itd.,
- nie czekajcie z wykonaniem działań do ostatniej chwili (terminy są
nieprzekraczalne),
- po zakończeniu pracy zawsze wylogowujcie się z systemu, a nie tylko
wyłączajcie przeglądarkę internetową!!!

