
 
I Etap  

1.  15 marca - 24 marca - szkoły ponadgimnazjalne wprowadzać będą 
do systemu ofertę edukacyjną 

2.  15 marca -  31 marca - w gimnazjach odbywać się będzie wprowadzanie 
danych osobowych kandydatów, zakładanie kont i przekazywanie ich 
kandydatom (przekazanie kandydatom ich kont nastąpi w ostatnim dniu tego 
etapu). 

 
II Etap 3 kwietnia   -   28 kwietnia 
 

1.  Kandydaci z gimnazjów spoza terenu objętego systemem będą w tym czasie 
rejestrować się w systemie, wprowadzać swoje dane i przynosić podania do 
szkół ponadgimnazjalnych pierwszego wyboru z określonymi preferencjami. 

2. Kandydaci z gimnazjów objętych systemem będą dokonywać wyboru 
preferencji. Podania będą składać w macierzystym gimnazjum.  

 
Podania wszystkich kandydatów muszą być podpisane przez kandydata oraz przez 
rodziców bądź prawnych opiekunów. 
 
 
III Etap  3 kwietnia   -   5 maja  
 

W gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nastąpi weryfikacja dostarczonych 
podań.  

 
IV Etap  1 czerwca   -   14 czerwca 
 

Szkoły ponadgimnazjalne, które przeprowadzają sprawdziany uzdolnień 
kierunkowych wprowadzają do systemu wyniki uzyskane przez kandydatów. 

 
V Etap  19 czerwca   -   21 czerwca do godz. 1500  
 

Kandydaci będą mogli dokonywać zmian preferencji. Przy zmianie preferencji 
kandydat będzie musiał dostarczyć nowe podanie z odpowiednimi podpisami 
(jak w etapie II), które będzie weryfikowane w gimnazjum (kandydaci z terenu 
objętego systemem) lub w szkole ponadgimnazjalnej (z terenu nieobjętego 
systemem). 

 
VI Etap  23 czerwca   -   27 czerwca do godz. 1500

 
1. Gimnazja objęte systemem będą wprowadzać oceny końcoworoczne, wyniki 

egzaminu gimnazjalnego i informacje o innych osiągnięciach umieszczonych 
na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

2. Kandydaci z gimnazjów nieobjętych systemem będą wprowadzać oceny 
końcoworoczne, wyniki egzaminu gimnazjalnego i informacje o innych 
osiągnięciach umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
Dane te kandydaci będą mogli wprowadzać w szkole ponadgimnazjalnej 
pierwszego wyboru lub w dowolnym miejscu, w którym mają dostęp 
do Internetu. Następnie kandydaci dostarczają wszystkie niezbędne 



dokumenty (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru. 

 
VII Etap  23 czerwca   -   28 czerwca do godz. 1500  
 

W szkołach ponadgimnazjalnych nastąpi weryfikacja danych zgromadzonych 
w systemie z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów z gimnazjów 
nieobjętych systemem. 

 
VIII Etap  29 czerwca o godz. 1200  
 

Publikacja list wstępnych kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 
oraz wykazu szkół z wolnymi miejscami. 

 
IX Etap   29 czerwca po godz. 1200   -   3 lipca do godz. 12.00 
 

1. Potwierdzanie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów 
dokumentów do szkół przez kandydatów, którzy zostali przyjęci zgodnie 
ze swoimi preferencjami.  

2. Składanie oryginałów dokumentów do szkół z wolnymi miejscami przez 
kandydatów nie zakwalifikowanych do przyjęcia w ramach listy wstępnej. 

 
X Etap  4 lipca o godz. 1200

 
 Publikacja ostatecznych list przyjętych oraz list wolnych miejsc. 

 
XI Etap  4 lipca po godz. 1200   -   31 sierpnia  

 
Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej w szkołach, które dysponują jeszcze 
wolnymi miejscami. 


