
System rekrutacji 
Terminy 

Kryteria Dokumenty 



System rekrutacji 



elektronicznego 
naboru 

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem 



Zaloguj się na stronie 

 www.pila.edu.com.pl  

Czynności kandydata do klasy pierwszej: 

wpisz wszystkie wymagane dane 

http://www.pila.edu.com.pl/


• Możesz wybrać trzy różne szkoły ponadpodstawowe,  

     a w nich dowolną liczbę oddziałów.  

Szkoła, którą wybierzesz na pierwszej pozycji  

jest szkołą pierwszego wyboru. 

• Na pierwszej pozycji wpisz klasę/szkołę,  

     w której chciałbyś uczyć się najbardziej. 



Zanieś  

do sekretariatu uczniowskiego 

szkoły pierwszego wyboru 

wniosek 

wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu 

danych do formularza na stronie www.pila.edu.com.pl. 



  informacje 

o osiągnięciach 

wpisz do formularza na stronie 

www.pila.edu.com.pl 

 oceny,  

wyniki egzaminu 
ósmoklasisty 

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu  

. 



. 

mogą być kopie 

Zanieś do 

szkoły pierwszego wyboru 

• świadectwo 

• zaświadczenie o wynikach egzaminu 

• kwestionariusz osobowy 

• pozostałe dokumenty 

do sekretariatu 

 uczniowskiego  



. 

  Zaloguj się na stronie 

www.pila.edu.com.pl 

sprawdź, do której klasy (szkoły)  

zostałeś zakwalifikowany 



Listy zakwalifikowanych do 

poszczególnych klas 

zostaną również 

wywieszone na tablicy w szkole 



. 

poprzez złożenie   

jeżeli nie zrobiłeś tego w pkt.4  (zaniosłeś kopie) 

  oryginału 
świadectwa 

  oryginału  
zaświadczenia 

o wynikach  

Potwierdź wolę podjęcia nauki w danej szkole/ klasie 



. 

  Brak złożenia oryginałów 

dokumentów  

w wyznaczonym terminie  

jest równoznaczny z rezygnacją         

 z przyjęcia do szkoły. 

 i . 



. 

 i . 

Liczba punktów obliczana jest automatycznie przez system elektroniczny na podstawie 

kryteriów rekrutacji wprowadzonych wcześniej do bazy danych na stronie 

www.pila.edu.com.pl.  

 

Liczba ta decyduje o kolejności na liście kandydatów do poszczególnych klas. 

Próg punktowy może być różny w poszczególnych klasach i zależy od liczby kandydatów do 

danej klasy. 

 

Kandydacie – pamiętaj – na I pozycji wybierz klasę, w której chciałbyś uczyć się najbardziej! 

 

Jeżeli kandydat nie dostanie się do klasy, którą wybrał na I pozycji, zostanie automatycznie 

przez system uwzględniony w przydziale do klasy, którą wybrał na II pozycji, następnie III, IV, 

V itd.  

 

W początkowym etapie rekrutacji (logowanie) warto wybrać większą liczbę klas! 



Kryteria rekrutacji 



KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
Maksymalna liczba 

punktów1 

Punkty za świadectwo: 100 pkt 

aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt 

szczególne osiągnięcia 18 pkt 

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt 

Punkty za egzamin ósmoklasisty: 100 pkt 

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 =35 pkt 

wynik z matematyki 100% x 0,35 =35 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego  100% x 0,3 = 30 pkt 



Terminarz rekrutacji 



złożenie wniosku 
w sekretariacie 

tego, który zostanie wygenerowany 
 po wpisaniu danych  
do systemu elektronicznego 

17.05 – 21.06.2021r. 



świadectwa 
ukończenia szkoły 

podstawowej 

zaświadczenia  
o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty 

Dostarczenie 

25.06 – 14.07.2021r. 



do której klasy / szkoły  
kandydat został 

zakwalifikowany 

o tym 

• Po zalogowaniu do systemu 

• Na tablicy w szkole 

Informacja 

22.07.2021r. 



list kandydatów 
przyjętych do szkoły 

Publikacja 

2.08.2021r. 



Wymagane dokumenty 



 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

 Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 Kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie szkolnej). 

 Trzy fotografie - wymiary legitymacyjne 30 x 42 (podpisane). 

  Kserokopia aktu urodzenia. 

  Karta zdrowia (uczniowie spoza Piły). 

  Podanie o przyjęcie do internatu (osoby zainteresowane). 



SERDECZNIE  ZAPRASZAMY ! 

www.zsstaszica.pila.pl 


