
 

1. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas pierwszych  
szkół ponadpodstawowych w Legnicy 2019/2020 
Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 

przeprowadza się odrębnie dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów i absolwentów 

ośmioletnich szkół podstawowych. Absolwenci dotychczasowych klas gimnazjalnych będą 

rekrutowani jeszcze do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej 

branżowej szkoły I stopnia, w zależności od dokonanego wyboru. Natomiast absolwenci szkół 

podstawowych będą już przyjmowani do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego 

technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. W Legnicy, podobnie jak w latach ubiegłych, 

rekrutacja dla wszystkich kandydatów zostanie przeprowadzona przy pomocy systemu 

elektronicznego Nabór Optivum. Zastosowanie elektronicznego systemu rekrutacji pozwala na 

optymalny i jak najbardziej korzystny dla uczniów przydział do wybranych przez nich szkół i 

konkretnych klas. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikamy blokowania miejsc w szkołach przez 

kandydatów, którzy składali wnioski o przyjęcie do kilku szkół jednocześnie. W elektronicznym 

systemie rekrutacji każdy kandydat może wskazać trzy szkoły ponadpodstawowe według 

kolejności preferencji. Może w nich wybrać nieograniczoną liczbę oddziałów, do których 

chciałby uczęszczać. Istotna będzie kolejność wyboru, gdyż system przydzieli go tylko do 

jednego oddziału, w podaniu usytuowanego najwyżej, dysponującego wolnymi miejscami. O 

kolejności przydziału zadecyduje liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych.  

Kandydaci po zalogowaniu się na stronie internetowej https://dolnoslaskie.edu.com.pl uzyskują 

stały dostęp do pełnej oferty edukacyjnej wszystkich szkół publicznych w Legnicy oraz ich 

regulaminów rekrutacji. Baza danych obejmuje wszystkie typy szkół ponadpodstawowych dla 

młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum, a więc: licea ogólnokształcące, 

technika i branżowe szkoły I stopnia. Ponadto w trakcie składania wniosków dostępne są również 

statystyki popularności poszczególnych oddziałów. Te informacje, a także dane dotyczące 

wolnych miejsc, są na bieżąco aktualizowane.  

Przy rejestracji do systemu naboru kandydaci ze szkół prowadzonych przez Miasto Legnica 
mogą, za zgodą rodziców, skorzystać z pomocy swoich macierzystych szkół. Uprawnieni szkolni 

administratorzy elektronicznego systemu rekrutacji wprowadzą do bazy danych wszystkie, 

wymagane przez system informacje o kandydatach oraz przekażą im indywidualne identyfikatory 

i hasła, uprawniające do korzystania z internetowych stron systemu naboru.  

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą również rejestrować się w elektronicznym 

systemie naboru indywidualnie. Dotyczy to głównie absolwentów gimnazjów spoza miasta 

Legnicy, absolwentów szkół niepublicznych oraz tych uczniów, których rodzice nie wyrazili zgody 

na rejestrację przez szkolnego administratora systemu naboru. Po wejściu na stronę internetową 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl zakładają indywidualne konto wpisując login oraz hasło. 

Szczegółowa instrukcja postępowania przy rejestracji kandydata w systemie zawarta jest w 

załączniku nr 1 do niniejszego Informatora - 6 kroków do szkoły ponadpodstawowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1  
6 KROKÓW DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ  
Informacja dla uczniów, którzy będą logować się samodzielnie  
1 Załóż konto na stronie internetowej: https://dolnoslaskie.edu.com.pl Zapisz swój login i hasło. 

Będziesz ich potrzebował później do uzupełnienia wniosku –  

 

wpiszesz oceny i osiągnięcia za świadectwa oraz wyniki egzaminu.  

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

 

Dobra rada! Wybierz trzy szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich. Zwiększasz w ten 

sposób swoje szanse na dostanie się do jednej z wybranych szkół.  

3 Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś go do szkoły,  

 

w której znajduje się oddział, wybrany przez Ciebie jako pierwszy. To jest Twoja szkoła  

pierwszego wyboru.  

4 Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego , zaloguj się ponownie na swoje 

konto w systemie rekrutacji i uzupełnij odpowiedni formularz wpisując oceny oraz inne 

osiągnięcia. Następnie zanieś do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia 

gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu 

ósmoklasisty (potwierdzoną kopię lub oryginał).  

5 Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych, zanieś oryginał świadectwa i oryginał 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły, do której zostałeś 

zakwalifikowany, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku. W ten sposób 

potwierdzasz wolę przyjęcia do tej szkoły. Jeśli jest to technikum lub branżowa szkoła I stopnia, 

otrzymasz skierowanie na badanie lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

6 Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana 25 lipca 2019 r.  

 


