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Wprowadzanie osiągnięć  

Instrukcja dla Kandydata samodzielnie zakładającego konto  

Kandydat, w terminie między 24 czerwca a 13 lipca 2022 r. do godziny 14:00, wprowadza do elektronicznego 

systemu rekrutacji oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i informacje o dodatkowych osią-

gnięciach.  

Należy również pamiętać o konieczności dostarczenia do szkoły pierwszego wyboru dokumentów potwier-

dzających osiągnięcia kandydata. 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, na podstawie których punkty naboru dokonują weryfika-
cji do 13 lipca 2022 do godziny 15:00 

Aby uzupełnić w systemie swoje osiągnięcia, należy zalogować się do systemu, a następnie w bocznym menu 

kliknąć pozycję Arkusz osiągnięć (1), a następnie w prawym panelu przycisk Zmień (2).  
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W pierwszej części należy wprowadzić informacje dotyczące świadectwa. Jeśli świadectwo jest z wyróżnie-

niem, należy oznaczyć tę opcję. Jest to bardzo ważne, gdyż za świadectwo z wyróżnieniem są przyznawane 

dodatkowe punkty. 

 

W tabeli poniżej należy uzupełnić uzyskane oceny z przedmiotów jakie znajdują się świadectwie. Za pomocą 

rozwijanych list należy wybrać ocenę. 

 

W przypadku oceny z religii/ etyki, jeśli kandydat uczył się jednego z wymienionych przedmiotów, wprowadza 

ocenę w górnym wierszu. Dolny wiersz wypełnia tylko ten kandydat, który na świadectwie posiada oceny 

zarówno z etyki jak i z religii. Kolejność wpisania ocen jest dowolna. 

 

Jeśli kandydat nie ma oceny z przedmiotu lub zachowania na świadectwie, należy wybrać opcję Brak oceny. 
Jeśli kandydat był zwolniony z danego przedmiotu, z rozwijalnej listy przy tym przedmiocie należy wybrać 
opcję Zwolniony. 

Jeżeli kandydat uczył się zarówno religii jak i etyki, należy podać obie oceny, każdą w osobnym okienku przy 
etykiecie Religia/Etyka. 

W kolejnej sekcji należy wprowadzić oceny z języków obcych na świadectwie: 
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W następnej sekcji kandydat może wprowadzić przedmiot ze świadectwa, którego brakuje na liście. 

 

Jeśli przedmiot na świadectwie jest wpisany w części Dodatkowe zajęcia edukacyjne, należy wybrać go 
w sekcji Dodaj przedmiot ze świadectwa, którego nie ma na liście, a następnie w Typie przedmiotu ustawić 
pozycję dodatkowy. 

Kolejna sekcja dotyczy osiągnięć dających pierwszeństwo przyjęcia. Jeśli te informacje zostały ustawione pod-

czas rejestracji, zostaną w tej sekcji wyświetlone i będą dostępne do zmiany. 

Ważne jest, aby w polu Przedmiot wskazać właściwy język obcy, ponieważ ma on wpływ na pierwszeństwo 

przyjęcia do oddziału dwujęzycznego/międzynarodowego/klasy wstępnej, w którym obowiązuje sprawdzian 

kompetencji językowych z tego języka. Jeżeli osiągnięcie jest z innego przedmiotu, należy wskazać pozycję 

inny. 
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Po wskazaniu typu osiągnięcia i przedmiotu, należy zapisać dodane osiągnięcie, używając przycisku Dodaj 

osiągnięcie. 

 

W kolejnej sekcji należy zaznaczyć, czy kandydat spełnia kryterium dotyczące aktywności społecznej w tym 

wolontariatu. Jeśli tak, należy postawić znacznik w kwadracie. 

 

W następnej części należy wprowadzić osiągnięcia dodatkowe, wymienione na świadectwie.  

W tym celu należy wybrać z listy typ osiągnięcia, a następnie wybrać lub wpisać ręcznie nazwy konkretnego 

osiągnięcia i kliknąć przycisk Dodaj osiągnięcie. 
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Do osiągnięć dodatkowych najczęściej zalicza się osiągnięcia w konkursach wiedzy, osiągnięcia w zawodach 
sportowych oraz osiągnięcia artystyczne. 

Ostatnia sekcja formularza osiągnięć dotyczy egzaminu ósmoklasisty.   

Ze względu na różne terminy wydania absolwentom szkół podstawowych zaświadczeń o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty i świadectw, części Wyniki egzaminu ósmoklasisty jest zablokowana. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty wypełni Twoja szkoła pierwszego wyboru, do której dostarczysz 
zaświadczenie. Powinieneś to zrobić do końca terminu dostarczania do szkół ponadpodstawo-
wych dokumentów poświadczających osiągnięcia, czyli do 13 lipca 2022 r. do godziny 15:00 

Po wprowadzeniu danych należy zapisać arkusz osiągnięć. 

Jeśli szkoła pierwszego wyboru nie zaakceptowała osiągnięć do czasu otrzymania przez kandydata zaświad-

czenia o wynikach egzaminu, należy - najszybciej jak to będzie możliwe, dostarczyć poświadczoną kopię za-

świadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły, w celu weryfikacji i akceptacji danych w systemie 

Składanie dokumentów 

Termin dostarczenia kopii świadectw oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
upływa 13.06.2022 r. o godzinie 15:00. 

Niedostarczenie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru we wskazanym terminie spowoduje odrzuce-

nie osiągnięć kandydata i uniemożliwi dalszą rekrutację.  

Niedostarczenie kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu spowoduje nienaliczenie punktów za egzamin, 

co zmniejszy szanse kandydata na dostanie się do wymarzonej szkoły. 

Prosimy, aby kandydaci uważnie czytali informacje dotyczące poszczególnych części formularza osiągnięć. 

Jest to szczególnie ważne, ponieważ nieprawidłowo wprowadzone dane mogą spowodować błędne nalicze-

nie punktów rekrutacyjnych. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze szkołą pierwszego wy-

boru.
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Podgląd danych wprowadzonych 
przez szkołę macierzystą  

Podgląd arkusza osiągnięć - instrukcja dla Kandydata z aktywnej szkoły 
podstawowej  

Arkusz osiągnięć kandydata jest uzupełniany przez szkołę macierzystą.  

Po wprowadzeniu danych przez szkołę macierzystą podgląd arkusza osiągnięć kandydata będzie zawierał 

dane o ocenach i typie danego przedmiotu. Należy zwrócić uwagę czy właściwie została oznaczona informacja 

o świadectwie z wyróżnieniem, gdyż za świadectwo z wyróżnieniem doliczane są dodatkowe punkty. 

  

W kolejnej części arkusza osiągnięć należy sprawdzić czy zostały wprowadzone właściwe wpisy dotyczące 

osiągnięć dających pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej. 
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W części Wolontariat należy sprawdzić czy właściwie zostało oznaczone kryterium o osiągnięciach w zakresie 

aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. Za speł-

niane kryterium doliczane są dodatkowe punkty w procesie rekrutacji. 

 

Pozostałe osiągnięcia dodatkowe również mają wpływ na punktację. 

 

Ostatnią częścią arkusza osiągnięć stanowią wyniki z egzaminu ósmoklasisty. W tym miejscu będą wpisane 

wartości 0 (zero) lub wprowadzone właściwe przyczyny zwolnienia z egzaminu. 

   lub        
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Składanie dokumentów 

W dniach od 24 czerwca do 13 lipca do godz. 15.00 kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru poświad-

czone kserokopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. Na podstawie dostarczonych dokumentów szkoła ponadpodstawowa weryfikuje osiągnięcia 

ucznia. 

Ze względu na różne terminy wydania świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w 
części arkusza osiągnięć przeznaczonej na wyniki z egzaminu, będą wprowadzone wartości 0 (zero) lub - jeśli 
kandydat był zwolniony z egzaminu - właściwy wpis.  

Należy zatem, najszybciej jak będzie to możliwe, dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru poświadczoną ko-
pię świadectwa jak i poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierw-
szego wyboru, aby szkoła poprawiła i zweryfikowała dane. 

Po złożeniu dokumentów w szkole pierwszego wyboru kandydaci sprawdzają w elektronicznym systemie re-

krutacji status osiągnięć.  

Tylko kandydaci z zaakceptowanymi osiągnięciami (oraz z zaakceptowanym wnioskiem) mogą brać udział 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

W przypadku braku potwierdzenia osiągnięć, stwierdzenia błędu lub nieuwzględnienia osiągnięć, kandydat 

powinien zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru do 14 lipca do godz. 15.00 w celu wprowadzenia zmian. 

Po tym terminie nie będzie to możliwe.



Sprawdzanie punktacji na podstawie wprowadzonych osiągnięć 

 12 

Sprawdzanie punktacji na 
podstawie wprowadzonych 
osiągnięć 

Każdy kandydat, którego osiągnięcia zostały zweryfikowane, w menu bocznym, w pozycji Punktacja, może 

sprawdzić szacunkową liczbę punktów, którą uzyska dla grup/oddziałów znajdujących się na jego liście pre-

ferencji. Różnice w punktacji wynikają z wybrania przez szkoły ponadpodstawowe różnych przedmiotów 

punktowanych oraz różnych ocen uzyskanych przez kandydata na świadectwie. W ten sposób kandydat może 

oszacować swoje szanse na dostanie się do wybranych na listę preferencji oddziałów. 

 


