
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 

 

2021/2022 
 

 

Terminy podstawowe 

 

 

Data początkowa 

 

Data końcowa Informacje o etapie 

17.05.2021 08:00 21.06.2021 15:00  Rejestracja kandydatów/wybór 

preferencji 

 

25.06.2021 08:00 14.07.2021 15:00  Uzupełnienie wniosku o 

przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o 

zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty oraz 

zmiana przez kandydata 

wniosku o przyjęcie, w tym 

zamiana szkół do których 

kandyduje 

 

25.06.2021 10.00 25.06.2021 15:00  Uzupełnienie wniosku o 

przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o 

świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej 

22.07.2021 14.00 22.07.2021 14.00  Publikacja list 

zakwalifikowanych do 

przyjęcia 

23.07.2021 08:00 30.07.2021 15:00  Wprowadzanie potwierdzeń 

woli podjęcia nauki 

 

 02.08.2021 14:00 

 

------------------------------------- 

 

 

 Publikacja list przyjętych 

 

 



Terminy dodatkowe 

 

 

Data początkowa 

 

Data końcowa Informacje o etapie 

17.05.2021 08:00 31.05.2021 15:00  Rejestracja kandydatów/wybór 

preferencji i złożenie wniosku 

do oddziałów wymagających od 

kandydatów szczególnych 

indywidualnych predyspozycji i 

egzaminu z tych predyspozycji. 

 

01.06.2021 17.06.2021  Przeprowadzenie sprawdzianu 

uzdolnień kierunkowych 

(językowych, sportowych, 

artystycznych). Termin 

przeprowadzenia sprawdzianu i 

podania wyników podaje szkoła 

do której uczeń stara się dostać. 

(Kontakt z wybraną szkołą) 

17.05.2021 26.07.2021  Wydanie przez szkołę 

prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na 

badanie lekarskie (technikum i 

szkoła branżowa I stopnia) 

03.07.2021 Według harmonogramu 

szkoły ponadpodstawowej 

 Rozpoczęcie uzupełniającego 

postępowania rekrutacyjnego 

(Kontakt z wybraną szkołą).  

Dla uczniów, którzy nie dostali 

się do szkół w pierwszym 

etapie rekrutacji. W systemie 

rekrutacji elektronicznej 

zostaną opublikowane 

informacje o wolnych 

miejscach w szkołach woj. 

pomorskiego. 

 



Podstawowe informacje o Systemie Nabór Szkoły Ponadpodstawowe 
 

adres strony 

 

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/index.html 

 

 

 

Przed przystąpieniem do Zgłaszania Kandydatury ( funkcja aktywna od 17 maja) należy: 

 

1. Zapoznać się z ofertą szkół w regionie pomorskim, zwrócić uwagę na liczbę i profil oddziałów 

(klas i grup) oraz wybrany zawód, w którym kształci dany oddział. 

W części Oferta podane są ważne informacje dotyczące oddziału, np. jakie przedmioty są 

punktowane (maksymalnie mogą być cztery w tym zawsze język polski i matematyka). 

 

2. Pobrać wzory oświadczeń z Plików do pobrania 

 

3. W zakładce Pomoc znajduje się dokładna instrukcja odnośnie korzystania z systemu rejestracji 

elektronicznej- zachęcam do korzystania. 

 

4. Przygotować Listę preferencji oraz swój  PESEL, notes do zapisania loginu i 

hasła ewentualnie należy zrobić zdjęcie!! Nie wolno zgubić loginu i hasła, będą 

potrzebne do następnych logowań do systemu. 

 

 

 

 

 

Co to jest lista preferencji oddziałów? A co to jest szkoła pierwszego wyboru? 

 

 

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/index.html


 
 

Uwaga! 

Ilość wybieranych oddziałów jest nieograniczona. Jeśli chodzi o liczbę szkół decyduje Organ 

Prowadzący, zwykle jest to liczba od 3 do 5. 

System zblokuje zbyt dużą ilość wybranych placówek. 

 

 



Rejestracja kandydata 

 

 

3. W kroku trzecim należy wybrać szkoły i oddziały, do których kandydat chce ubiegać się o 

przyjęcie. W tym miejscu  Kandydat też Ustala hasło do swojego konta. 

 

4. W kroku czwartym należy wydrukować wniosek w celu dostarczenia go do szkoły pierwszego 

wyboru. 

 

Uwaga! Po wprowadzeniu wszystkich danych w kroku 1,2 i 3 potwierdzamy je przyciskiem Dalej i 

zapisujemy dane dostępowe do Systemu, czyli Twój Login np. AdaZab44684 

 

Następnie, Patrz poniżej: 



 

 

Uwaga! Do elektronicznego złożenia wniosku potrzebny jest profil zaufany Rodzica! 

 

Sugeruje się osobiste składanie wniosków wraz z załącznikami, jeśli takie będą potrzebne, np. 

orzeczenie o nauczaniu specjalnym, niepełnosprawności czy innej szczególnej sytuacji 

kandydata, jak też potwierdzenie osiągnięć w postaci Laureata, czy Olimpijczyka 

 

 

Ważne: 

 

1. Podając dane osobowe, podaj też adres email, konieczny do odzyskania hasła. 

2. Podając dodatkowe informacje o sobie, pamiętaj że muszą być prawdziwe, bo trzeba potwierdzić 

je załącznikiem. 

3. Pamiętaj, że możesz zmieniać kolejność oddziałów przed złożeniem wniosku. 

4. O przyjęciu do danego oddziału w szkole decyduje Twoja liczba punktów, a nie Twoja lista 

preferencji. 

5. Pamiętaj, aby rodzice podpisali wniosek i podaj przynajmniej jeden nr telefonu do rodziców. 

6. Zapisz, zrób zdjęcie Twojego Loginu i Hasła. 

7. Po wybraniu przycisku Złóż wniosek, wybierz Składam Osobiście i Wydrukuj, 

najlepiej w dwóch, trzech egzemplarzach. 

 



Polecane adresy stron dla absolwentów 8 klasy: 

 

1. https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/help.html 

 

Zakładka POMOC. Podręcznik dla kandydata samodzielnie zakładającego konto w 

systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe. Od str. 18. Instrukcja wpisywania danych. 

 

2. 

https://www.youtube.com/watch?v=gNfrvORM4IM 

 

Akcja Rekrutacja- Film Jak korzystać z systemu naboru elektronicznego Vulcan? 

 

3. 

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4018/rekrutacja-do-szkol-srednich-

niezbednik-absolwenta,552751 

 

Znajduje się na tej stronie Informator o szkołach ponadpodstawowych w Gdyni 

2021/2022 oraz inne przydatne treści. 

 

4. Akcja Rekrutacja prowadzona przez administratora systemu Vulcan 

 
Zapraszamy na nasze wydarzenie na Facebooku, na którym odpowiemy na wszystkie pytania i 

wątpliwości związane z tegoroczną rekrutacją: https://fb.me/e/9XZmJSczZ 
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https://www.youtube.com/watch?v=gNfrvORM4IM
https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4018/rekrutacja-do-szkol-srednich-niezbednik-absolwenta,552751
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