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Elektroniczny system wspomagający proces 
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych  

 

Szanowni Państwo, 

w części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny 
wniosek rekrutacyjny, następnie go wydrukować, podpisać i zanieść do: 

 Szkoły ponadgimnazjalnej, wskazanej na pierwszym miejscu listy 
preferencji. 

Tylko wnioski potwierdzone przez szkołę ponadgimnazjalną pierwszego 
wyboru biorą udział w elektronicznej rekrutacji.  
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Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej moz na wypełnic  na stronie 
elektronicznego systemu rekrutacyjnego: www.e-omikron.pl 

 

 

http://www.krakow.e-omikron.pl/
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Rejestracja wniosko w w elektronicznej 
rekrutacji 

 
 Absolwent samorządowego gimnazjum prowadzonego przez Gminę 

Miejską Kraków   
 

Absolwent gimnazjum, prowadzonego przez Gminę Miejską Krako w lub gimnazjum biorącego 
udział w elektronicznej rekrutacji, wprowadzając wniosek do systemu wybiera opcję „Zaloguj 
się”, następnie powinien wprowadzic  numer PESEL oraz hasło, kto re zostało wydane przez 
gimnazjum do kto rego uczęszcza kandydat.  

 
Proszę wprowadzić PESEL oraz hasło wydane przez gimnazjum, następnie proszę 
kliknąć „Zaloguj” 
 

 

 
 

 
Przy pierwszym logowaniu hasło, które zostało wydane przez gimnazjum należy zmienić na swoje 

własne. 

 
 Absolwent gimnazjum, które nie jest  prowadzone  przez Gminę Miejską 

Kraków lub gimnazjum, które nie jest objęte elektronicznym systemem 
rekrutacji.  

 

Absolwent wprowadzając wniosek do systemu wybiera opcję „Zarejestruj się”. 

 



Rekrutacja do szko ł ponadgimnazjalnych.  Rejestracja kandydata.      S t r o n a  | 2 

 

  

 
 

 
Uwaga! 

Przerwanie sesji wprowadzania danych lub tworzenia listy preferencji oznacza utratę wszystkich 

zmian. 

 
Uwaga! 
Do pracy z systemem zalecane są darmowe przeglądarki internetowe: 

 Google Chrome http://www.google.pl/chrome/  
 Firefox w wersji 30 lub nowszej - http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/  

Korzystanie z powyższych przeglądarek gwarantuje najbardziej efektywną pracę w systemie. 
Przed rozpoczęciem pracy należy zaktualizować przeglądarkę do najnowszej wersji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.pl/chrome/
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
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Jak wypełnic  elektroniczny wniosek? 

I. Hasło 
 

Proszę ustawic  hasło dostępowe do systemu, następnie proszę nacisnąc  „Dalej”.  

 

 

 

Uwaga! 

Hasło powinno spełniać 4 warunki:  

 składać się z co najmniej 8 znaków,  

 zawierać przynajmniej jedną wielką literę,  

 zawierać przynajmniej jedną małą literę  

 zawierać przynajmniej jedną cyfrę lub znak specjalny (np. !, ?). 

Hasło wraz z numerem PESEL kandydata będzie służyło do zalogowania się do systemu po 
wprowadzeniu wniosku. Na kolejnych etapach rekrutacji można sprawdzić status wniosku (czy 
został zatwierdzony, listy zakwalifikowanych, listy przyjętych). 

Przed zatwierdzeniem wniosku przez szkołę pierwszego wyboru można dokonać korekty 
wpisanych informacji.  
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II. Dane kandydata 
Proszę wpisac  dane kandydata, następnie przejs c  do kolejnego kroku wprowadzania danych 
przyciskiem „Dalej” 
 

Pola oznaczone „*” są polami wymaganymi. Niewpisanie informacji spowoduje, że system nie przepuści 
Państwa do następnego kroku. 

 

 Adres zamieszkania kandydata 
Domyślnie w polu miejscowości pojawia się Kraków. Jeśli adres zamieszkania kandydata jest inny, 
proszę usunąć miejscowość Kraków, następnie wpisać kilka pierwszych liter miejscowości, system 
wyświetli pasujące wyniki.  Proszę wybrać miejscowość z listy. 
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III. Dane rodziców/opiekunów prawnych 
 

Proszę uzupełnic  dane rodzico w/opiekuno w prawnych, następnie przejs c  do kolejnego kroku 
wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”.  

 

 

 

Uwaga! 

Jeżeli adres zamieszkania 
rodziców/opiekunów prawnych jest 
taki sam jak kandydata, nie trzeba 
wpisywać go ponownie, wystarczy 
nacisnąć przycisk „Kopiuj adresy z 
danych kandydata”. 

Wpisując telefon kontaktowy 
rodziców/opiekunów prawnych należy wpisać 
9 cyfr bez spacji oraz bez + 48. 
Jeśli rodzic nie posiada telefonu 
kontaktowego lub adresu e-mail należy 
zaznaczyć odpowiednią opcję.  
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IV. Dodatkowe informacje – kryteria pierwszeństwa 
 
 

Proszę zaznaczyć kryteria, które kandydat spełnia. Zaznaczenie kryteriów w systemie 
wymaga złożenia wraz z wnioskiem dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryteriów pierwszeństwa.  
Proszę uzupełnić dodatkowe informację, następnie przejść do kolejnego kroku 
wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”.  
 
 

 
 

 

 

Przy przyjmowaniu do szkół 

ponadgimnazjalnych, w 

przypadku równorzędnych 

wyników uzyskanych w 

postępowaniu kwalifikacyjnym 

brane są pod uwagę łącznie 

wymienione w panelu 

„Dodatkowe informacje” 

kryteria. Kryteria te mają 

jednakową wartość.  

 

Zaznaczenie w systemie 

wskazanych kryteriów wymaga 

złożenia wraz z wnioskiem o 

przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej załączników 

– dokumentów 

potwierdzających spełnianie 

wskazanych kryteriów  
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V. Wybór placówki 
 

Proszę utworzyć listę preferencji, wskazując szkoły i oddziały od najbardziej do 

najmniej preferowanych.  

Listę placo wek moz na zawęzic  do wybranej dzielnicy lub powiatu. Jes li nie znasz dzielnicy 

połoz enia placo wki, listę „Dzielnica” pozostaw pustą.  

1. Z listy rozwijalnej „Placo wka” wybierz szkołę ponadgimnazjalną pierwszego wyboru. 

2. Po wybraniu szkoły wybierz najbardziej preferowany przez Ciebie oddział /grupę 

rekrutacyjną w tej szkole, do kto rego chciałbys  się dostac  (moz na wskazac  więcej niz  

jeden oddział w preferowanej szkole).  

 

3. Następnie nacis nij „+Dodaj” 

Wybrana szkoła wraz z oddziałem/grupą rekrutacyjną pojawi się na lis cie preferencji.  
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Aby dodac  kolejne pozycje na lis cie preferencji nalez y: 

 Jes li chcesz wybrac  kolejny oddział/grupę rekrutacyjną w tej samej szkole, wybierz 

kolejny oddział z listy „Grupa rekrutacyjna”, następnie nacis nij „+Dodaj” 

 Jes li chcesz wybrac  inną szkołę, z listy rozwijalnej „Placo wka” wybierz inną szkołę 

ponadgimnazjalną, następnie z listy rozwijalnej „Grupa rekrutacyjna” wybierz oddział, 

do kto rego chcesz się ubiegac  w tej szkole, następnie nacis nij „+Dodaj” 

Wybrane szkoły wraz z oddziałami znajdą się na lis cie preferencji.  
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Uwaga !  

Przed zatwierdzeniem podania przez szkołę pierwszego wyboru listę preferowanych 

placówek/oddziałów można modyfikować: 

 Przenosi placówkę/oddział na wyższy priorytet  

 Przenosi placówkę/oddział na niższy priorytet  

 Usuwa placówkę/oddział z listy preferencji  

 

Następnie proszę przejść do kolejnego kroku wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”  

 

VI. Pouczenia  
 

Proszę zapoznać się z pouczeniami, następnie przejść do kolejnego kroku 
wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”. 
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VII. Panel podsumowania  
Proszę sprawdzic  poprawnos c  wprowadzonych danych. 

 

Uwaga! 

Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany wprowadzonych danych, proszę skorzystać z odpowiedniego 
przycisku „Powrót do...”, co pozwoli Państwu powrócić do właściwego kroku wprowadzania 
wniosku. 

 

Jeżeli wszystkie dane są poprawne, proszę nacisnąć „Zapisz”  

 

Po zapisaniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i zanieść do: 

 Szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru  

 

Uwaga! 

Plik wniosku generowany jest w formacie PDF. Należy go pobrać i zapisać na dysku, a następnie  
wydrukować. 
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Do momentu złożenia wniosku w szkole pierwszego wyboru i zatwierdzeniu wniosku przez szkołę można 
poprawić wprowadzone informacje.  

W tym celu, należy zalogować się na stronie www.e-omikron.pl używając numeru PESEL i hasła 
dostępowego do systemu (utworzonego podczas pierwszego wypełniania wniosku). 

Po zmianie danych należy ponownie wydrukować wniosek i podpisany złożyć w szkole pierwszego wyboru. 

 

 

Wprowadzanie zmian we wniosku po 
zapisaniu danych w systemie.  

 

Jez eli wniosek został potwierdzony przez szkołę ponadgimnazjalną pierwszego wyboru, jego 
edycja jest niemożliwa. W celu wprowadzenia zmian nalez y zwro cic  się do szkoły 
ponadgimnazjalnej z pros bą o anulowanie potwierdzenia wniosku w systemie. Po anulowaniu 
potwierdzenia wniosku przez placo wkę pierwszego wyboru, wniosek uzyskuje status 
„Wniosek niepotwierdzony”, co pozwala na wprowadzenie zmian.  Proszę zalogowac  się na 
swoje konto na stronie: 
www.e-omikron.pl, proszę wprowadzic  zmiany, następnie ponownie wydrukować wniosek, 
korzystając z zakładki „Pobierz wniosek”, dostępnej w menu po lewej stronie i udać się 
do szkoły ponadgimnazjalnej w celu potwierdzenia danych w systemie.  
 
Proszę zalogować się do systemu, poprzez wprowadzenie numeru PESEL oraz hasła 
kandydata, następnie należy kliknąć „Zaloguj”  
 

 
 
W menu „Podanie” kandydat moz e zmienic  wprowadzone informacje poprzez kliknięcie w 
odpowiednią zakładkę: 

 Dane osobowe i adresowe 
 Dane rodzico w  
 Dodatkowe informacje 
 Wybo r placo wki  

 

http://www.krakow.e-omikron.pl/
http://www.krakow.e-omikron.pl/
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Wprowadzone zmiany w odpowiedniej zakładce należy potwierdzić przyciskiem 
„Zapisz”  

 
 

 
 

Aby wydrukować ponownie wniosek, należy skorzystać z zakładki „Pobierz wniosek” 
dostępnej w menu po lewej stronie ekranu.  
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Odzyskiwanie hasła  

Jez eli podczas wypełniania elektronicznego wniosku został podany poprawny adres  
e-mail w panelu „Dane rodzico w/opiekuno w prawnych” (krok 2), w sytuacji utraty hasła, 
kandydat moz e je zmienic  samodzielnie.  
Na stronie systemu nalez y wybrac  opcję „Zapomniałem hasła”. 

 

 
 
Proszę wprowadzic  PESEL kandydata oraz adres email podany podczas wypełniania wniosku, 
następnie proszę nacisnąc  „Generuj nowe hasło i wyślij na podany adres e-mail” 
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Jez eli podczas wypełniania danych w systemie nie został podany adres e-mail, przesłanie 
nowego hasła nie będzie moz liwe. W takim przypadku nowe hasło kandydat moz e uzyskac : 
 

 w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru  
 w gimnazjum, które wydało hasło dla kandydata (o ile wniosek nie został potwier-

dzony przez szkołę pierwszego wyboru. Jeśli został potwierdzony nowe hasło może 
wydać tylko szkoła pierwszego wyboru)  
 
 
 

Jak sprawdzic  status wniosku? 

 
Kandydat po zalogowaniu ma moz liwos c  sprawdzenia statusu wniosku pod adresem 
 www.e-omikron.pl 
 
Loguje się do systemu, poprzez wprowadzenie numeru PESEL, hasła i kliknięciu 
„Zaloguj”  
 

 
 
W gło wnym panelu kandydat otrzymuje informację o statusie swojego wniosku.  
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W przypadku potwierdzenia przyjęcia wniosku przez gimnazjum/szkołę pierwszego wyboru,  
edycja jest zablokowana, a kandydat ma jedynie moz liwos c  sprawdzenia poprawnos ci danych 
przechowywanych w systemie.  
 

 
 
Jeśli pojawia się informacja, że wniosek nie został potwierdzony oznacza to, że: 

 
Kandydat nie złoz ył papierowego wydruku wniosku w szkole pierwszego wyboru i ma na to 
czas do 10 czerwca 2016 r. do godz. 15:00. Jes li na lis cie wybranych szko ł i oddziało w został 
wskazany oddział sportowy lub dwujęzyczny (na dowolnym miejscu listy prioryteto w) 
wniosek nalez y potwierdzic  w szkole pierwszego wyboru do 2 maja 2016 r. do godz. 15:00.  
 
Kandydat złoz ył wniosek w szkole pierwszego wyboru, ale nie został on potwierdzony. W 
takim przypadku kandydat powinien niezwłocznie skontaktowac  się ze szkołą w kto rej został 
złoz ony wniosek.  
 

 

 


