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Elektroniczny system wspomagający proces 
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Opoczyński. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Szanowni Państwo, 
 

W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny 
wniosek rekrutacyjny, następnie go wydrukować, podpisać i zanieść do 
placówki wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji. 

Tylko wnioski potwierdzone przez szkołę ponadgimnazjalną pierwszego  
wyboru tj. wskazana na pierwszym miejscu listy preferencji biorą udział w 
elektronicznej rekrutacji. 
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Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat 
Opoczyn ski moz na wypełnic  na stronie elektronicznego systemu rekrutacyjnego: 
www.opoczno.e-omikron.pl 
 
Strona logowania umoz liwia  

 wprowadzenie nowego wniosku z jednoczesnym załoz eniem konta, częs c  
„Wprowadzanie wniosku do szkół ponadgimnazjalnych”,  

 sprawdzenie, czy tez  poprawienie danych we wniosku juz  wprowadzonym 
do systemu, opcja „Zaloguj się, aby sprawdzić lub poprawić 
wprowadzony wniosek”.  

Do zalogowania się wymagane jest hasło dostępowe do systemu, utworzone 
przez osobę wprowadzającą wniosek, w drugim kroku wprowadzania 
wniosku. 
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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. 
 
 

 

 

Jak wypełnic  elektroniczny wniosek? 

 

Proszę wpisac  numer PESEL kandydata, imię oraz nazwisko, następnie kliknąc  przycisk 
„Wprowadź wniosek/Załóż konto” 

 

 
 

Uwaga! 
Jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL lub system informuje o błędnym numerze PESEL, 
samodzielne wypełnienie elektronicznego wniosku jest niemożliwe. Proszę zgłosić się do szkoły 
ponadgimnazjalnej, do której chcielibyście Państwo uczęszczać. Pracownicy placówki pomogą 
rozwiązać problem numeru PESEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.pl/chrome/
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
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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.  

 

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. 
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 Adres zamieszkania kandydata 
Domyślnie w miejscowości pojawia się miejscowość Opoczno. Jeśli adres zamieszkania kandydata 
jest inny, proszę usunąć miejscowość Opoczno, następnie wpisać kilka pierwszych liter 
miejscowości, system wyświetli pasujące miejscowości. Proszę wybrać miejscowość z listy. 

 

 

 Adres e-mail służący odzyskaniu hasła i powiadomieniu o wynikach rekrutacji 
Podanie adresu mailowego nie jest obowiązkowe, jednakże zaleca się podanie adresu e-mail.  
W przypadku utracenia hasła do konta, na stronie publicznej korzystając z opcji „Zapomniałem 
hasła”, system wyśle nowe hasło na wskazany we wniosku adres e-mail. Ponadto na podany adres 
e-mail zostaną również przesłane wyniki rekrutacji.  
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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 
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IV. Dodatkowe informacje – kryteria pierwszeństwa 
 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 Ło dzkiego Kuratora Os wiaty z dnia 4 lutego 2014 oraz z 
artykułem 20 t. ust. 2 Ustawy o systemie os wiaty do wniosku dołącza się odpowiednie 
dokumenty potwierdzające spełnianie kryterio w pierwszen stwa w przypadku ro wnej liczby 
punkto w kandydato w w pierwszym etapie rekrutacji.  
 

Proszę zaznaczyć kryteria, które kandydat spełnia. Zaznaczenie kryteriów w systemie 
wymaga złożenia wraz z wnioskiem dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryteriów pierwszeństwa.  
 
Proszę z listy „Gimnazjum, do którego uczeń aktualnie uczęszcza” wybrać gimnazjum 
macierzyste kandydata. 
 
Uwaga! 
Jeśli Twojego gimnazjum macierzystego nie ma na liście proszę z listy „Gimnazjumdo którego 
uczeń aktualnie uczęszcza” wybrać „Inne”, następnie w polu „Inne gimnazjum macierzyste” 
wpisać nazwę gimnazjum macierzystego.  
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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  



9 

 

 

V. Lista preferencji  
 

Proszę utworzyć listę preferencji szkół i oddziałów, od najbardziej do najmniej 

preferowanych.  

Pamiętaj!  
Na lis cie preferencji moz na umies cic  maksymalnie trzy szkoły ponadgimnazjalne, a w nich 

dowolną liczbę oddziałów (grup rekrutacyjnych). Oddziały z tej samej szkoły nie muszą 

występowac  obok siebie.  

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 . 

 

3. Następnie nacis nij „+Dodaj” 

Wybrana szkoła wraz z oddziałem/grupą rekrutacyjną pojawi się na lis cie preferencji.  

Uwaga! 

Szkoła ponadgimnazjalna wskazana na pierwszym miejscu listy preferencji jest tzw. szkołą 

pierwszego wyboru. Po zakon czeniu wypełniania wniosku w systemie nalez y udac  się z 

wydrukowanym i podpisanym wnioskiem do szkoły pierwszego wyboru w celu potwierdzenia 

danych w systemie.  
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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.  

Układając listę preferencji przy każdej wybranej grupie rekrutacyjnej/oddziale w 

szkołach ponadgimnazjalnych należ wskazać dodatkowe informacje, które zostały 

wprowadzone przez szkołę ponadgimnazjalną na etapie tworzenia oferty grup 

rekrutacyjnych/oddziałów. Spośród wskazanych przez szkołę informacji kandydat 

wskazuje: 

1. Wybierając oddział w Liceum Ogo lnokształcącym  

 Preferowany język pierwszy 

 Preferowany język drugi 
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2. Wybierając oddział w Technikum: 

 Preferowany język pierwszy 

 Preferowany język drugi 

 Preferowany zawo d 

 

3. Wybierając oddział w Zasadniczej Szkole Zawodowej: 

 Preferowany język obcy 

 Preferowany zawo d 

 

Uwaga! 

Wybierając oddział wielozawodowy w Zasadniczej Szkole Zawodowej, nalez y wo wczas opro cz 

zawodu „wielozawodowa” wskazac  preferowany zawo d w oddziale wielozawodowym.  

 

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”  
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VI. Pouczenia  
 

Proszę zapoznać się z pouczeniami, zaznaczyć pole „Zapoznałam/zapoznałem się z tres cią 
powyz szych pouczen . Os wiadczam, z e podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
Wyraz am zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i 
załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z 
wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.z2002, Nr 101, poz. 926 z po z n .zm.)”, następnie przejść do kolejnego 
kroku wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”. 

Uwaga ! Kandydat, kto ry ubiega się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. 
W przypadku zakwalifikowania się do przyjęcia do wybranej szkoły zawodowej zobowiązuję 
się dostarczyc  w terminie do 8 lipca do godz. 12:00 zas wiadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazan  zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie. Skierowanie na badanie 
wydaje szkoła po ogłoszeniu list kandydato w zakwalifikowanych do przyjęcia 
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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”  

 

Następnie należy pobrać wniosek, wydrukować, podpisać i zanieść  
do szkoły ponadgimnazjalnej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji. 
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Uwaga! 

Plik wniosku generowany jest w formacie PDF. Należy go pobrać i zapisać na dysku, a następnie  
wydrukować. 

Niedostarczenie wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej w określonym terminie spowoduje, że 
kandydat nie będzie brał udziału w elektronicznej rekrutacji. 

 

Do momentu złożenia wniosku w szkole pierwszego wyboru i zatwierdzeniu wniosku przez szkołę 
ponadgimnazjalną można poprawić wprowadzone informacje.  

W tym celu, należy zalogować się na stronie www.opoczno.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. 

 

 

 

Utracone hasło do konta na stronie 
publicznej 

Jeżeli zapomnicie Państwo hasła,  

 

 użyć przycisku ‘zapomniałem hasła’ na stronie publicznej www.opoczno.e-omikron.pl (jeżeli w 
trakcie wypełniania wniosku wprowadzony został adres email, w panelu „Dane kandydata”) 

 

 Jeśli wniosek został potwierdzony przez placówkę pierwszego wyboru proszę udać się do 
placówki znajdującej się na pierwszym miejscu listy preferencji  
i poprosić pracowników o wygenerowanie nowego hasła. 

 
 Jeśli wniosek jest niepotwierdzony proszę udać się do dowolnej placówki biorącej udział w 

elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych  poprosić pracowników o wygenerowanie 
nowego hasła. 

 
 

 

http://www.opoczno.e-omikron.pl/

