5 KROKÓW DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Jak dostać się do szkoły ponadpodstawowej?
Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w szkołach podstawowych
które przekazują dane do systemu rekrutacji elektronicznej
1.

W szkole podstawowej, do której uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło
do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej
www.lubelszczyzna.edu.com.pl. Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne,
uzupełnij wymagane informacje i zmień hasło dostępu.
Możesz to zrobić od 8 kwietnia 2019.

2.

Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj
wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś go do szkoły
ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy.
Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.
Zrób to do 15 maja 2019, do godziny 14:00.
Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie sześciu
szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać
3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i zweryfikuj
poprawność danych wprowadzonych przez Twoją macierzystą szkołę podstawową.
4. Zrób to do 25 czerwca 2019, do godziny 14:00.

5.

Od 4 lipca 2019, od godz. 10:00 możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś
zakwalifikowany.

6.

Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany,
dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał
zaświadczenia o wynikach egzaminu.
Powinieneś to zrobić do 8 lipca 2019, do godziny 14:00.
Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!
to wszystko! Powodzenia!

www.lubelszczyzna.edu.com.pl
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie
materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie
ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), zwanej dalej „ustawą”, ogłaszam wykaz materiałów i przyborów
pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym
i egzaminie maturalnym w 2019 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub
pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).1
2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli
trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym
dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu,
którego używają w procesie dydaktycznym.
Uprawnieni do
dostosowania
osoby
niewidome
i słabowidzące
osoby
słabowidzące
uczniowie,
o których mowa
w art. 165 ust. 1
ustawy z dnia
14 grudnia
2016 r. Prawo
oświatowe2
(cudzoziemcy)
wszyscy
uprawnieni do
dostosowania

Przybory i materiały pomocnicze
sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne
(odpowiednie do ustalonego dla danego
zdającego dostosowania warunków
przeprowadzania egzaminu)
przybory optyczne, z których zdający
korzysta na co dzień

Obowiązkowo
/ fakultatywnie

Zapewnia

obowiązkowo

szkoła

fakultatywnie

zdający

słownik dwujęzyczny (polskoobcojęzyczny i obcojęzyczno-polski)
w wersji papierowej lub elektronicznej
(dotyczy egzaminu z języka polskiego
i egzaminu z matematyki)

fakultatywnie

zdający lub
szkoła*

komputer lub komputer ze
specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli
takie dostosowanie zostało przyznane

obowiązkowo

szkoła

* Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały
pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego
przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

1

2

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.

WAŻNE CZYNNOŚCI ORAZ TERMINY W PROCESIE
REKRUTACYJNYM DO SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Data początkowa

Data końcowa

08.04.2019
08:00

15.05.2019
14:00

Informacje o etapie
•
•
•
•

rejestracja kandydata
wprowadzenie danych
wybór preferencji przez kandydatów (max. 6
szkół, dowolna ilość oddziałów)
wydruk i złożenie podania w szkole pierwszego
wyboru

UWAGA: w przypadku technikum należy się
dowiedzieć o skierowanie na badania.
14.06.2019
(piątek; data
ogłoszenia wyniku
Egzaminu
Ósmoklasisty)

17.06.2019
(poniedziałek)

Ewentualna zmiana preferencji kandydata:
• wycofanie podania z dotychczasowej szkoły
pierwszego wyboru,
• zmiana preferencji w rekrutacji elektronicznej,
• wydruk nowego podania i dostarczenie go do
nowej szkoły pierwszego wyboru
UWAGA! WEEKEND!

21.06.2019
(piątek)

25.06.2019
14:00 (wtorek)

Dostarczenie dokumentów potwierdzających
osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o
wynikach egzaminu) do szkoły pierwszego wyboru.
UWAGA: na tym etapie nie zanosimy oryginałów.
UWAGA: weekend.

04.07.2019
10:00
04.07.2019
10:00
12.07.2019
12:00

Publikacje list zakwalifikowanych do przyjęcia.
08.07.2019
14:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie
oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach
egzaminu.
Publikacja list przyjętych

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Rejestracja do systemu: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/ – po wejściu do systemu,
należy kliknąć przycisk „Jestem uczniem klasy 8 (szkoła podstawowa)” i zalogować się
używając loginu i hasła, które uczniowie otrzymają od nauczyciela.
2. Już teraz można zapoznać się z wyglądem i funkcjonowaniem systemu na stronie
https://trening12.edu.com.pl/:
•

nacisnąć przycisk „Jestem uczniem klasy 8 (szkoła podstawowa)”

•

z menu z lewej strony wybrać „Oferta”, aby zapoznać się ze sposobem wyszukiwania szkół
LUB

•

z menu z lewej strony wybrać „Zgłoś kandydaturę”, wpisać swój PESEL, aby poćwiczyć
rejestrację kandydata w systemie.

3. Informacje o naborze można znaleźć na stronach:
•

Kuratorium Oświaty w Lublinie – zakładka „Rodzice i uczniowie/rekrutacja”
https://www.kuratorium.lublin.pl/?m=55&ms=119

•

Ministerstwa Edukacji Narodowej – zakładka „Co robimy/Programy i projekty/Rekrutacja
2019/2020”
https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

