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Schemat ścieżek kształcenia





Rekrutacja

 W każdej szkole będą pracowały dwie odrębne komisje. Jedna 

będzie rekrutowała uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga 

uczniów po szkole podstawowej.

 Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą 

uczyli się w osobnych klasach i będą realizowali inne programy.



Rekrutacja

 Uczniowie podejmujący naukę w 2019 r. w szkołach 

ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych muszą mieć 

zagwarantowane takie same warunki rekrutacji, jak 

w latach ubiegłych. Zatem skala trudności dostania się do 

wszystkich szkół, w tym także do liceów cieszących się 

największą popularnością, musi być taka sama.





Skrócony harmonogram rekrutacji

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły - od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r.

 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz 

zaświadczenie o wynikach egzaminu (kopie) - od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r.

 Weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną - od 25 

czerwca do 27 czerwca 2019 r.

 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 28 czerwca 

2019 r. godz. 12.00

 Potwierdzenie woli nauki w danej szkole poprze dostarczenie oryginałów dokumentów -

do 9 lipca 2019 r.

 Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 10 

lipca 2019 r. godz. 12.00

 kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-11-19-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-
29-stycznia-2019-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-
rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-dla-absolwentow-szkol-pods/



Strona systemu rekrutacji w Krakowie – e-omikron

1. Rejestracja



2. Logowanie



Strony dotyczące rekrutacji
 https://men.gov.pl/pl/rekrutacja - strona ministerstwa

 https://portaledukacyjny.krakow.pl/196474,artykul,rekrut
acja_do_szkol_ponadgimnazjalnych.html

 https://krakow.e-omikron.pl

wyszukiwarki szkół:

 https://www.edubaza.pl/

 https://waszaedukacja.pl

 https://kuratorium.krakow.pl/rejestr-szkol-i-placowek-
oswiatowych/

https://naszeszkoly.krakow.pl 



Rodzic jako doradca swojego dziecka

 Diagnoza 16 typów osobowości

https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci

 Poradnik – Kim zostanie moje dziecko?

http://www.wybieramzawod.pl/public/poradniki/Poradnik_5_WEB.pdf

 Gra Talent Game inaczej Tajemnice Aeropolis

https://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-
zawodowych/

Celem gry, dla 3 grup wiekowych: 7+, 12+ i 16+, jest pomoc w wyborze zawodu 
oraz obranie odpowiedniego kierunku rozwoju. Uczestnicy wędrują przez 6 krain 
reprezentujących różne grupy zawodowe, trwa ok. 3 godzin – można ja przerwać 
i powrócić do niej po jakimś czasie.

https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci
http://www.wybieramzawod.pl/public/poradniki/Poradnik_5_WEB.pdf
https://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-zawodowych/

