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1. Należy wybrać odpowiednio: „ZALOGUJ” lub „ZGŁOŚ KANDYDATURĘ”

 

2. Kandydat wpisuje swój numer Pesel
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Należy wybrać odpowiednio: „ZALOGUJ” lub „ZGŁOŚ KANDYDATURĘ”

2. Kandydat wpisuje swój numer Pesel 

Należy wybrać odpowiednio: „ZALOGUJ” lub „ZGŁOŚ KANDYDATURĘ” 



 

3. Jeśli dane ucznia znajdują się w systemie

dane osobowe swoje i swoich rodziców

W przypadku braku danych 

następujący komunikat: 

Należy wówczas wybrać przycisk „DALEJ”

4. Kandydat zostanie przekierowany do formularza

będzie musiał uzupełnić dane o

Sugerujemy, aby wypełniać tylko pola oznaczone gwiazdką

aby kandydat wpisał w systemie przynajmniej jeden numer telefonu

(rodzica/opiekuna). 

5. Ostatnią czynnością wykonywaną on

kandydaci, którzy chcą uczyć się w klasie ogólnodostępnej (przyrodniczej, 

językowej) lub integracyjnej
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ucznia znajdują się w systemie, wówczas kandydat uzupełnia 

swoje i swoich rodziców.  

W przypadku braku danych (braku numeru Pesel w systemie) 

Należy wówczas wybrać przycisk „DALEJ”

4. Kandydat zostanie przekierowany do formularza (5 etapów)

będzie musiał uzupełnić dane osobowe i utworzyć hasło logowania.

wypełniać tylko pola oznaczone gwiazdką (*). 

aby kandydat wpisał w systemie przynajmniej jeden numer telefonu

5. Ostatnią czynnością wykonywaną on-line jest wybór decyzji kształcenia: 

kandydaci, którzy chcą uczyć się w klasie ogólnodostępnej (przyrodniczej, 

językowej) lub integracyjnej, klikają na przycisk „REKRUTACJA OBWODOWA”.

kandydat uzupełnia 

(braku numeru Pesel w systemie) zobaczy 

 

Należy wówczas wybrać przycisk „DALEJ” 

(5 etapów), w którym 

i utworzyć hasło logowania. 

 

(*). Warto jednak, 

aby kandydat wpisał w systemie przynajmniej jeden numer telefonu 

jest wybór decyzji kształcenia: 

kandydaci, którzy chcą uczyć się w klasie ogólnodostępnej (przyrodniczej, 

klikają na przycisk „REKRUTACJA OBWODOWA”. 



 

 

6. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy sportowej,

przycisk „REKRUTACJA OTWARTA”

„Wybierz oddział” wskazują „sportowa”

 

Przycisk  „REKRUTACJA OTWARTA”

ma w systemie. Ci uczniowie 

wybierają „1b/1c/1d” lub 

Wówczas na liście preferencji będzie widoczne: „1b/1c/1d” oraz „sportowa”.

Strona 4 z 5 

którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy sportowej,

przycisk „REKRUTACJA OTWARTA”, a następnie z listy rozwijanej w wierszu 

„Wybierz oddział” wskazują „sportowa”. 

„REKRUTACJA OTWARTA” wybierają również kandydaci, 

Ci uczniowie z listy rozwijanej w wierszu „Wybierz oddział” 

wybierają „1b/1c/1d” lub „sportowa”. Można również wybrać oba oddziały

Wówczas na liście preferencji będzie widoczne: „1b/1c/1d” oraz „sportowa”.

 

którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy sportowej, wybierają 

, a następnie z listy rozwijanej w wierszu 

 

wybierają również kandydaci, których nie 

z listy rozwijanej w wierszu „Wybierz oddział” 

Można również wybrać oba oddziały. 

Wówczas na liście preferencji będzie widoczne: „1b/1c/1d” oraz „sportowa”. 



 

 

7. Teraz kandydat musi wydrukować zgłoszenie

„DRUKUJ ZGŁOSZENIE”) i dostarcz

w Sochaczewie. Kandydaci, którzy nie będą mogli wydrukować zgłoszenia

proszeni są przyjście do sekretariatu gimnazjum. Podanie zostanie wówczas 

wydrukowane na miejscu. 

8. Wszyscy kandydaci przed złożeniem wydruku będą musieli zadeklarować:

a) wybór klasy (przyrodnicza, językowa, integracyjna)

b) język, którego uczą się w szkole podstawowej (angielski lub niemiecki)

c) drugi język, którego naukę uczniowie rozpoczną w gimnazj

wyboru: francuski lub niemiecki

Informacje te powinny być 

zgłoszenia do szkoły. 
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Teraz kandydat musi wydrukować zgłoszenie (po wybraniu przycisku 

) i dostarczyć wydruk do G

. Kandydaci, którzy nie będą mogli wydrukować zgłoszenia

proszeni są przyjście do sekretariatu gimnazjum. Podanie zostanie wówczas 

 

Wszyscy kandydaci przed złożeniem wydruku będą musieli zadeklarować:

a) wybór klasy (przyrodnicza, językowa, integracyjna) 

b) język, którego uczą się w szkole podstawowej (angielski lub niemiecki)

c) drugi język, którego naukę uczniowie rozpoczną w gimnazj

wyboru: francuski lub niemiecki, lub rosyjski) 

Informacje te powinny być odręcznie zapisane na ostatnie

 

(po wybraniu przycisku 

Gimnazjum nr 2  

. Kandydaci, którzy nie będą mogli wydrukować zgłoszenia, 

proszeni są przyjście do sekretariatu gimnazjum. Podanie zostanie wówczas 

Wszyscy kandydaci przed złożeniem wydruku będą musieli zadeklarować: 

b) język, którego uczą się w szkole podstawowej (angielski lub niemiecki) 

c) drugi język, którego naukę uczniowie rozpoczną w gimnazjum (jeden do 

ej stronie wydruku 


