
Drodzy Kandydaci!!! 

  

od 16 maja 2022 r. od godziny 8:00 do 24 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 trwa 

rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 

Co musisz zrobić aby dostać się do wybranej szkoły ponadpodstawowej ? 

Wystarczy pięć kroków:  

1. Załóż konto na stronie https://stalowowolski.e-omikron.pl, poprzez wybranie opcji 

„Zarejestruj się”, następnie wpisz numer pesel, imię i nazwisko. Po uzupełnieniu wszystkich 

wymaganych danych w systemie tworzone jest konto kandydata z indywidualnym loginem                   

i hasłem.  

Zapamiętaj (zapisz) swój login (identyfikator) i hasło!!! 

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj 

wniosek, daj rodzicom (opiekunom prawnym) do podpisu i zanieś go do szkoły, w której jest 

oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. 

Zrób to od 16 maja do 24 czerwca 2022 r., do godziny 15:00 

Pamiętaj!!! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów, ale tylko w trzech szkołach. Ustal 

kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać. 

3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i wprowadź do 

odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych 

osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.  

Masz na to czas od 24 czerwca do 14 lipca 2022 r., do godziny 15:00 

4. Od 22 lipca 2022 r., możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.  

5. 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 ósmoklasisty. 

Powinieneś to zrobić w dniach od 22 lipca do 28 lipca 2022 r., do godziny 15:00 

Niedostarczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek 

szkoły. 

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczają 

również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

W dniu 29 lipca 2022 roku do godziny 14.00 następuje ogłoszenie list przyjętych                           
i nieprzyjętych do szkół. 

 Życzymy trafnych wyborów! 

 


