
2. Jaką drogę edukacji wybrać? 
Zanim skorzystasz z elektronicznego systemu,  
zastanów się, w jakim kierunku chcesz się 
kształcić. Co Ci w tym pomoże?
> Analiza swoich mocnych i słabych stron
> Rozmowa o przyszłości zawodowej 

z rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi
> Wizyta w ośrodku kariery
> Zasięgnięcie porady u: wychowawcy, 

pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego

5. Wydrukuj wniosek i daj go do podpisu rodzicom (opiekunom 
prawnym) i zanieś je do szkoły pierwszego wyboru, wówczas, 
gdy zakładałeś konto samodzielnie. Jeśli dostałeś identyfikator i hasło 
od gimnazjum, złóż tam podanie.

Zrób to do 22.06.2015  do godz. 14:00

8a. Potwierdzenie woli nauki w szkole. 
Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, 
do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz 
do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginał zaświadczenia 
o wynikach egzaminu.

Powinieneś to zrobić w terminie: 
03.07 – 07.07.2015 r. do godz.14:00 

9. Zakończenie rekrutacji. 
08.07.2015 r. o godz.14:00 szkoła, do której 
zostałeś przyjęty, opublikuje  wyniki rekrutacji. 
Listy przyjętych będą dostępne w szkole, 
a także po zalogowaniu – w systemie naboru. 

7. Wyniki kwalifikacji. 
03.07.2015 r. od godz.14:00 
szkoła, do której zostałeś zakwalifikowany, 
opublikuje wyniki. Wyniki kwalifikacji będą 
dostępne w szkole, ale także po zalogowaniu 
– w systemie naboru.

8b. Udział w rekrutacji 
uzupełniającej. 
Nie zakwalifikowałeś się 
do żadnej z wybranych 
szkół? W dniach 
04.08 – 31.08.2015 r. 
weźmiesz udział 
w rekrutacji uzupełniającej.
Złóż oryginały dokumentów 
w wybranych szkołach,
w których są wolne 
miejsca. Szkolna Komisja 
rekrutacyjna podejmie 
decyzję o Twoim 
przyjęciu.

6. Uzupełnij informację o osiągnięciach. Po wprowadzeniu 
do systemu ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego i konkursów 
przez Ciebie lub gimnazjum, zanieś do szkoły pierwszego wyboru 
kopię świadectwa, zaświadczenie o wynikach egzaminu i dokumenty 
potwierdzające konkursy.

Zrób to w dniach 24.06 – 30.06 .2015 r. do godz. 14:00

Po złożeniu podania i dokumentów potwierdzających 
osiągnięcia zaloguj się do systemu i sprawdź, czy szkoła 
pierwszego wyboru zaakceptowała Twoje zgłoszenie 
i osiągnięcia. Jeśli nie, to zgłoś się do niej niezwłocznie 
w celu wyjaśnienia niezgodności.

3. Pierwsze logowanie 
do systemu. Zarejestruj się 
w systemie na stronie internetowej 
https://ketrzyn.edu.com.pl/kandydat. 
Uzupełnij swoje dane osobowe 
i ustaw łatwe do zapamiętania 
dla Ciebie hasło dostępu.

Możesz to zrobić w terminie 
11.05 - 22.06.2015 r. do godz. 14:00

4. Wybierz 3 szkoły, do których chcesz 
kandydować
> Przejrzyj ofertę szkół ponadgimnazjalnych 

https://ketrzyn.edu.com.pl/kandydat
> Przeanalizuj strony internetowe szkół, 

fora i portale społecznościowe
> Porozmawiaj ze znajomymi, którzy 

uczęszczają do wybranych przez Ciebie szkół
> Oszacuj swoje możliwości dostania się 

do wybranych szkół (przeanalizuj liczbę 
punktów, które masz szansę zdobyć)

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę 
oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. 
Ustal kolejność oddziałów, w jakiej 
chciałbyś się do nich dostać.

Zrób to do 22.06.2015 r. do godz. 14:00

1. Trzecioklasisto, tutaj 
rozpoczyna się Twoja droga 
do szkoły ponadgimnazjalnej.

Powiat 
Kętrzyński


