
Zachęceni doświadczeniami innych ośrodków oraz najczęściej pojawiającymi się pytaniami 
dotyczącymi „technicznej” strony rekrutacji, przygotowaliśmy zestawienie odpowiedzi na  

Kilka pytań o rekrutację w roku szkolnym 2022/2023 
 

 
Ile szkół można wybrać?  
W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim ze szkół biorących 
udział w rekrutacji na stronie elektronicznego naboru, można wybrać maksymalnie 3 szkoły. Z kolei dla 
szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Opole jest to 6 szkół  (stosowną uchwałę 
znajdziecie TU). W każdej z tych szkół można jednak wybrać dowolną ilość spośród dostępnych 
oddziałów/klas. Generalnie zgodnie z przepisami prawa oświatowego uczeń może wybrać w rekrutacji 
trzy szkoły, chyba że organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe w danym rejonie (konkretna 
jednostka samorządu terytorialnego) podjął stosowną uchwałę zmieniającą tę liczbę (zazwyczaj 
zwiększając ilość możliwych do wybrania placówek). Dlatego właśnie w różnych regionach inna może 
być liczba szkół, które w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych kandydat może wybrać  – od 3, do 
nawet nieograniczonej liczby szkół. Więcej informacji o ogólnych zasadach rekrutacji znajdziesz m.in. 
TU. 
Czy trzeba wybrać 3 szkoły, czy można mniej?  
W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim można wybrać maksymalnie 3 szkoły (dla szkół prowadzonych 
przez miasto Opole jest to 6 szkół) co oznacza, że można we wniosku wskazać również mniejszą ilość 
szkół. Nie można tylko wybrać więcej niż trzech (analogicznie np. 6 w Opolu). Warto jednak 
zabezpieczyć się na wypadek nie dostania się do wymarzonego oddziału poprzez stworzenie nieco 
dłuższej listy preferencji, tak, by w wypadku np. niewystarczającej liczby zebranych w rekrutacji do 
danego oddziału punktów lub zbyt małej liczby chętnych do danej klasy, system miał nas gdzie 
przydzielić.  
Czy limit szkół dotyczy też szkół spoza naboru elektronicznego?  
Nie. Szkoły spoza elektronicznego naboru nie są wskazywane we wniosku w elektronicznym naborze. 
Oznacza to, że można we wniosku na stronie naboru wybrać maksymalną możliwą liczbę szkół i oprócz 
tego kandydować do innych szkół spoza naboru elektronicznego (np. tych prowadzących nabór  
w formie tradycyjnej lub szkół w systemie rekrutacji innego województwa mających odrębny system 
naboru). Pamiętać jednak w takim wypadku należy, że różne systemy „nie widzą się wzajemnie”  
i w każdym z kanałów, którymi aplikujemy, należy dopilnować terminów i procedur (jeśli np. aplikujemy 
w systemach opolskie.edu.com.pl i slaskie.edu.com.pl będziemy musieli podania zawieźć do dwóch 
szkół, które znajdują się na pierwszym miejscu naszej listy preferencji w obu systemach; jeśli 
dodatkowo złożymy gdzieś podanie w formie tradycyjnej, czy skorzystamy z innego systemu 
elektronicznego naboru, to i tam trzeba będzie dopełnić formalności zgodnie z obowiązującymi 
procedurami). Pamiętać  należy, że na końcu rekrutacji kandydat zakwalifikowany do przyjęcia  
w konkretnej szkole ma obowiązek potwierdzenia woli podjęcia nauki i dostarczenia dokumentów: 
oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W związku z tym, że 
kandydaci dysponują tylko 1 takim kompletem  mogą zostać przyjęci finalnie tylko do jednego oddziału 
niezależnie od ilości szkół, do których aplikowali.  
Czy szkoły z jednego zespołu szkół liczone są jako jedna szkoła?  
Nie. Każde liceum ogólnokształcące, technikum i branżowa szkoła są liczone jako osobna szkoła. Nawet 
jeśli należą do tego samego zespołu szkół. Oznacza to, że jeśli we wniosku wpisałam np. technikum  
i branżową szkołę I stopnia z jednego zespołu szkół to wykorzystałam już 2 szkoły z obowiązującego 
limitu 3 szkół (analogicznie 6 np. w Opolu). 
Czy wybierając określoną szkołę, jako szkołę pierwszego wyboru, ma się do niej pierwszeństwo 
(przed osobami, które wskazały tę szkołę na dalszych pozycjach w swoim wniosku)?  
O dostaniu się do szkoły decyduje wyłącznie liczba punktów zdobyta w procesie rekrutacji. Za wpisanie 
szkoły na pierwszym miejscu nie otrzymuje się żadnych punktów - nie daje to więc większych szans na 
dostanie się do szkoły. Do oddziału może się więc dostać uczeń np. z 3 miejsca swojej listy preferencji 
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przed innym, który umieścił tę szkołę na 1 miejscu swojej listy, ale miał mniej punktów rekrutacyjnych 
kwalifikujących do przyjęcia do tego oddziału.  
Czy możemy “pomieszać” szkoły na swojej liście?  
Tak. Można na pierwszy miejscu dać np. klasę biologiczno-chemiczną z jednej szkoły, potem 
biologiczno-chemiczną z drugiej szkoły, potem jeszcze biologiczno-chemiczną z trzeciej szkoły,  
a następnie wrócić do tej pierwszej szkoły i wybrać w niej klasę matematyczno-fizyczną. 
Gdzie można sprawdzić, jakie są przedmioty punktowane w danej klasie?  
Tę informację można sprawdzić w opisie klasy na stronie właściwego dla danej szkoły elektronicznego 
naboru. Dla naszego powiatu jest to opolskie.edu.com.pl lub na stronie danej szkoły. 
Czy dobrze rozumiem, że dostaję się do pierwszej szkoły, którą wpisałam w swoim wniosku, do której 
wystarczy mi punktów?  
Tak. System sprawdza “od góry” naszą listę szkół. Uczeń dostaje się do pierwszej szkoły i klasy na jego 
liście, do której wystarczy mu punktów. Wyjaśnienie, jak dokładnie działa system znaleźć można  
w przygotowanym przez Vulcan filmie instruktażowym TU oraz w dokumencie Nabór szkoły 
podstawowe. Podręcznik dla kandydata, który znajdziecie w zakładce pliki do pobrania na stronie 
naboru opolskie.edu.com.pl.   
Skoro liczą się punkty, to dlaczego tak ważna jest kolejność szkół we wniosku?  
Kolejność szkół ma znaczenie, ponieważ system zakwalifikuje nas tylko do jednej szkoły, do jednej 
klasy. Będzie to pierwsza szkoła i klasa, do której wystarczy nam punktów. System sprawdza naszą listę 
preferencji od pierwszej do ostatniej.  
Czy mogę wybrać szkołę do której w ubiegłym roku łatwiej było się dostać, a na następny wybór 
szkołę, która była znacznie bardziej oblegana?  
Tak. O kolejności szkół wpisanych na liście preferencji we wniosku powinna decydować nasza chęć 
pójścia do danej szkoły i klasy, a nie jedynie informacje dotyczące ubiegłorocznej rekrutacji. Szkoły  
i klas porządkujemy od tych, do których najbardziej chcemy uczęszczać, po te, do których najmniej. 
Oczywiście, jeśli dostępne są informacje o ubiegłorocznych progach punktowych warto sprawdzić czy 
moje osiągnięcia dają mi szansę dostania się do określonej szkoły (innymi słowy, jeśli wiem, że  
w rekrutacji nazbieram niewiele ponad 150 punktów warto dopilnować by na liście preferencji znalazło 
się coś więcej niż tylko oddziały, do których w latach ubiegłych trzeba było mieć ponad 170 czy nawet 
200 punktów). Oczywiście przy założeniu, ze takie dane są dostępne. 
Kiedy będą dostępne tegoroczne minima punktowe? O ile może wzrosnąć wymagana liczba punktów 
w szkołach w tym roku?  
Na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jakie wyniki na świadectwie i na 
egzaminie otrzymają ósmoklasiści w tym roku. Minima punktowe do szkół w tegorocznej rekrutacji 
będą znane po 20 lipca – a zatem dopiero po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Mogą one więc być 
pomocne kandydatom w przyszłym roku. Aktualnie znane są minima punktowe z zeszłorocznej 
rekrutacji. Niektóre samorządy publikują te dane, zatem w zależności od lokalizacji wybranej szkoły 
warto sprawdzić, czy w danym regionie są one dostępne (powiat kędzierzyńsko-kozielski nie publikuje 
takich danych).   
Czy trzeba umieścić klasę dwujęzyczną na szczycie listy, żeby wziąć udział w teście kompetencji 
językowych?  
Nie. Niezależnie od tego, na której pozycji we wniosku, umieścisz się klasę dwujęzyczną,  czy też 
międzynarodową, wstępną, sportową lub przygotowania wojskowego (których w naszym powiecie 
jednak nie ma, ale w województwie występują), aby się do niej rekrutować musisz złożyć wniosek 
najpóźniej do 30 maja (czyli wcześniej niż przy rekrutacji do zwykłych oddziałów) i będziesz brać udział 
w dodatkowym sprawdzianie kompetencji językowych lub predyspozycji językowych, lub próbie 
sprawności fizycznych. Informacji o terminie dodatkowych sprawdzianów czy testów szukaj na stronie 
wybranej placówki, do której aplikujesz; często informacje te znajdują się także w opisie oddziału  
w systemie rekrutacji. Więcej ogólnych informacji nt. klas dwujęzycznych znajdziecie TU.  
Kiedy będą wyniki rekrutacji? 
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Wstępne rekrutacji a dokładnie listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia w roku 2022 poznamy 20  

lipca. Jeśli znajdziesz swoje nazwisko na liście kandydatów zakwalifikowanych, musisz jeszcze 

potwierdzić wolę uczenia się w danej klasie. Między 20 a 28 lipca trzeba złożyć w swojej nowej szkole 

oryginał świadectwa i wyniku egzaminu ósmoklasisty. Ten, kto tego nie zrobi nie zostanie przyjęty do 

klasy. Wyniki rekrutacji poznamy 29 lipca a 2 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. 

Czy jeśli po otrzymaniu wyników egzaminu ósmoklasisty okaże się, że mam niewielkie szanse na 

dostanie się do szkół, które wskazałem w swoim wniosku, mogę jeszcze dokonać zmiany? 

Tak. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 między 24 czerwca a 13 lipca 

możesz jeszcze zmienić swoją listę preferencji lub złożyć nowy wniosek. Tylko koniecznie musisz zabrać 

wniosek z poprzedniej szkoły pierwszego wyboru i złożyć do tej, którą po zmianie masz na pierwszym 

miejscu listy preferencji. 

Czy wniosek musi być podpisany przez rodziców? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek musi zostać podpisany przynajmniej przez jednego 

rodzica lub opiekuna prawnego (zarówno jeśli składamy go w formie wydruku z systemu w szkole czy 

wysyłamy w postaci wniosku elektronicznego; w drugim przypadku musi zostać podpisany profilem 

zaufanym). 

Co jeśli nie dostanę się do żadnej z wybranych szkół? 
W takiej sytuacji będziesz mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która zaczyna się 2 sierpnia. 
Rekrutacja ta prowadzona jest jednak tylko do tych szkół i oddziałów, w których po pierwszej rekrutacji 
zostały jeszcze wolne miejsca a to oznacza, że wybór będzie już mocno ograniczony i będziesz zmógł 
wybierać między klasami, które cieszyły się w rekrutacji najmniejszym zainteresowaniem. Warto zatem 
rozsądnie przygotować swoją listę preferencji  w pierwszym, główny, terminie rekrutacji.  
Czy wybierając klasę dwujęzyczną czy sportową jako drugiego czy trzeciego wyboru, muszę złożyć 
wniosek do 30 maja?  
Zdecydowanie tak. Do 30 maja wniosek składają wszystkie osoby, które na swojej liście mają szkołę 
ponadpodstawową dwujęzyczną, oddział dwujęzyczny, oddział międzynarodowy lub oddział wstępny 
w szkole ponadpodstawowej lub szkołę i oddziały prowadzące szkolenie sportowe w szkołach 
ponadpodstawowych lub oddział przygotowania wojskowego.  
Czy każda klasa, w której jest rozszerzony język angielski jest klasą dwujęzyczną?  
Zdecydowanie nie. Rozszerzony język angielski oznacza większą ilość godzin języka angielskiego.  
Gdzie można znaleźć testy z języka angielskiego z poprzednich lat?  
Przykładowe testy można znaleźć w Internecie. Wystarczy wpisać frazę: testy kompetencji, testy  
z języka angielskiego do szkół dwujęzycznych. Najczęściej na stronach szkół dwujęzycznych, bądź  
z oddziałami dwujęzycznymi zamieszczone są również wymagania na egzamin czy przykładowe pytania 
z lat wcześniejszych. 
Czy mogę zostać przyjęty do szkoły uczącej zawodu bez zaświadczenia lekarskiego? 
Nie. Warunkiem przyjęcia ucznia do wszystkich szkół kształcących w zawodach a zatem do każdego 
technikum i każdej szkoły branżowej I stopnia, jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku 
przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie. Druki skierowania na takie badanie dostępne są  
w sekretariatach szkół i wydawane są one na określony zawód. Badania te przeprowadzane są dla 
kandydatów bezpłatnie w wyznaczonych do tego ośrodkach medycyny pracy. Zatem uczeń, który 
zamierza rozpocząć kształcenie np. w zawodzie technik elektryk, dostarcza zaświadczenie o braku 
przeciwwskazań w tym konkretnym zawodzie. To co uniemożliwia kształcenia w jednym zawodzie, 
wcale nie musi być przeszkodą w innym. Wykaz placówek medycyny pracy prowadzących w bieżącym 
roku szkolnym badania kandydatów do szkół w woj. opolskim znajdziecie TU. Na terenie powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego badania te prowadzi Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu  
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Do rozpoczęcia kształcenia w niektórych zawodach wymagana może 
być konieczność dostarczenia dodatkowych zaświadczeń lekarskich lub odbycia badań  
w wyspecjalizowanych ośrodkach medycyny pracy np. kolejowych. Wszystkie informacje i skierowanie 
uzyskacie w sekretariatach szkół kształcących w zawodach, które chcecie wybrać. 
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Jeśli w Waszej głowie pojawiło się jeszcze inne pytanie, zajrzyjcie do podręcznika dla kandydata, który 
znajdziecie TU i filmu instruktażowego dostępnego TU. Możecie także skontaktować się z nami a 
postaramy się udzielić odpowiedzi.  
 

Warto pamiętać, że nie wszystkie szkoły biorą udział w elektronicznym naborze. Niektóre szkoły  
w województwie opolskim prowadzą nabór w formie papierowej, a jeszcze inne w innych systemach 
elektronicznej rekrutacji. Jeśli nie możesz znaleźć swojej szkoły w systemie naboru opolskie.edu.com.pl 
sprawdź na stronach wybranej placówki, w jakiej formie prowadzona jest do niej rekrutacja. 
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