


Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji  

w systemie elektronicznej rejestracji  

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/ 

 

 

 

 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/


 Po dokonaniu rejestracji Kandydat musi 
zapamiętać swoje HASŁO i LOGIN.  

 To umożliwia wprowadzanie zmian i korekt w 
wypełnionym już wniosku.  

 Zmiany we wniosku Kandydat może 
dokonywać, aż do momentu dostarczenia 
dokumentu do szkoły pierwszego wyboru. 

 Kandydat wprowadza wniosek przez  Internet, 
a wydrukowany wniosek wraz z podpisami 
składa jedynie w szkole pierwszego wyboru 

 



 Kandydat we wniosku wskazuje według 

preferencji 3 wybrane przez siebie 
systemowe szkoły w Powiecie 
Cieszyńskim  

 kolejność wybranych szkół w porządku od 
najbardziej do najmniej preferowanych. 

 



l.p. Nazwa szkoły Oddział  

1. LO im. P. Stalmacha w 

Wiśle  

1b społeczno-

prawny 
2. LO im. M. Kopernika 

w Cieszynie  

1a 

psychologiczno-

hunamistyczny  
3. LO im. A. 

Osuchowskiego  

1c humanistyczno-

społeczny 



 W obrębie wybranej szkoły Kandydat 
może wybrać dowolną ilość oddziałów 

  

 w kolejności od najbardziej do 
najmniej preferowanego.  

 

 



l.p. Nazwa szkoły Oddział  

1. LO im. P. Stalmacha w Wiśle  1b społeczno-

prawny 

2. LO im. P. Stalmacha w Wiśle  1a ratowniczo-

medyczny 

3. Tech. im. W. Reymonta w Wiśle  1h technik 

hotelarstwa  

4. Tech. im. W. Reymonta w Wiśle 1t technik 

obsługi 

turystycznej 

5. LO im. W. Szybińskiego 1sj klasa 

socjalna  



 Kandydat może wybrać dodatkowo 
szkoły w innym powiecie np. Bielsku-
Białej 

 

  lub szkoły które nie są szkołami 
systemowymi (dla naszego powiatu są 
to szkoły: LOTE, KLO, SOiZ, ZDZ w 
Cieszynie i Ustroniu) 



 16.05-20.06.2022– rejestracja w systemie i składanie wniosków w szkole pierwszego 
wyboru 

 16.05-30.05.2022- rejestracja w systemie i składanie wniosków do oddziałów sportowych 
i mistrzostwa sportowego 

 06.06.2022-  termin próby sprawności fizycznej do klasy MS (piłka koszykowa), godz. 
16:00 

 31.05.2022-  termin próby sprawności fizycznej do klasy sportowej (piłka nożna i piłka 
ręczna), godz. 13:30 

 21.06.2022 – dodatkowy termin próby sprawnościowej (piłka koszykowa, ręczna i 
nożna) godz. 13:30 

 27.06.2022 – dodatkowy termin próby sprawności fizycznej do klasy MS (piłka 
koszykowa), godz.16:00 

 24.06-13.07.2022– dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii  (lub oryginału) 
świadectwa ukończenia szkoły i kopii (lub oryginału) zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty 

 20.07.2022 – szkoły ponadpodstawowe publikują listy kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych 

 21-28.07.2022 –  dostarczenie do szkoły do której Kandydat się zakwalifikował oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia z egzaminu.  

 29.07.2022-  podanie przez szkoły ponadpodstawowe listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych 

   
 



Zainteresowani kandydaci do wniosku dołączają: 
 
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
 
 inne dokumenty potwierdzające spełnienie 

jednego lub więcej kryteriów (np. 
wielodzietność rodziny kandydata, samotne 
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie 
kandydata pieczą zastępczą, problemy 
zdrowotne ograniczające możliwość wyboru 
kierunku kształcenia) 



Kandydaci do klas sportowych dołączają: 

 

 orzeczenie potwierdzające bardzo dobry stan 
zdrowia wydane przez lekarza podstawowej 
opieki medycznej  

 

 pisemną zgodę rodziców 

 



 Maksymalna ilość punktów, którą może 
uzyskać Kandydat wynosi 200. 

 

 Minimalna ilość punktów od której uczniowie 
będą przyjmowani do LO wynosi 65. 

 

 punkty   uzyskuje za oceny na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej oraz 
szczególne osiągnięcia - 100 pkt.,  

 za egzamin ósmoklasisty - 100 pkt.  

 



 Kandydaci będący laureatami konkursów 
przedmiotowych organizowanych przez 
Śląskiego Kuratora Oświaty lub przez 
kuratorów oświaty innych województw oraz 
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych 
ogłaszanych przez MEN przyjmowani są w 
pierwszej kolejności.  

 

 Kandydaci do oddziału przyjmowani są w 
kolejności wynikającej z liczby uzyskanych 
punktów do wyczerpania limitu miejsc.  

 

 



 Dziękuję za uwagę. 


