
 

WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW 

 

1. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego  na stronie  

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/. 

2. Po zalogowaniu kandydat może wybrać 3 szkoły i w obrębie tych szkół wszystkie 

kierunki oferowane na przyszły rok szkolny. 

3. Kolejność kierunków powinna wynikać z preferencji kandydata. 

 

I ETAP 

16 maja 2022r. - 20 czerwca 2022r.* 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  

wraz z dokumentami potwierdzającymi dodatkowe okoliczności 

 

 

Uwaga!  

*Kandydaci, którzy Technikum Nr 1 wybiorą jako pierwszą szkołę, a kolejne wybory obejmują 

szkołę sportową lub klasy dwujęzyczne składają wnioski do 30 maja 2022r.  

(szczegółowe informacje w szkołach, które przeprowadzają testy sprawnościowe i testy 

predyspozycji językowych) 

 

1. Złożenie dokumentów osobiście – ul. Kwiatkowskiego 17 (główny budynek) 

sekretariat I piętro  w godz. 7.00-14.30 

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły: 

– po zalogowaniu na stronie https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/  i  wyborze szkół oraz 

kierunków należy wydrukować wniosek i złożyć na nim podpisy-  uczeń i jego rodzice. 

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku: 

 oświadczenia o wielodzietności rodziny 
(do pobrania na https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app//), 

 oświadczenie o  samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie 
(do pobrania na https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app//), 
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 oświadczenie o  objęciu kandydata pieczą zastępczą, 

 w przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi – opinia w sprawie ograniczonych 

możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, 

wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną 

poradnię specjalistyczną. 

 w przypadku niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata 

lub niepełnosprawności obojga rodziców kandydata czy też niepełnosprawności rodzeństwa 

kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 

 w przypadku kandydata z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu i innymi schorzeniami - 

orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

Dokumenty, takie jak orzeczenia o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód 

lub separację lub akt zgonu czy dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, są składane w 

oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z 

dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez szkołę 

pierwszego wyboru kandydata. 

2. Składanie dokumentów drogą elektroniczną-  w systemie rekrutacji 

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app 

Po wypełnieniu wniosku rodzice składają podpis elektroniczny i załączają dokumenty dodatkowe. Szczegółowa 

instrukcja w systemie jako poradnik dla kandydata. 

 

 


