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NABÓR ELEKTRONICZNY – KRÓTKI PRZEWODNIK 

dla absolwenta SP / kandydata do LOTE 

Co znajdziesz w naszym przewodniku?  

Szanowny uczniu klasy ósmej/absolwencie szkoły podstawowej – Kandydacie do LOTE!  

Oto – przygotowany specjalnie dla Ciebie – przewodnik, który podpowie Ci, jak sprawnie 

i szybko:  

 założyć konto w systemie elektronicznego naboru;  

 poprawnie wpisać i zweryfikować Twoje dane (jako kandydata) i Twoich Rodziców;  

 wybrać odpowiadające Ci szkoły oraz oferowane przez nie klasy/odziały oraz 

poukładać te oddziały na tzw. liście preferencji w odpowiedniej kolejności czyli 

zaczynając od tego oddziału, do którego najbardziej chciałbyś się dostać – my 

oczywiście rekomendujemy klasy LOTE :)  

 wygenerować wniosek, który musi zostać w odpowiednim terminie dostarczony do 

szkoły pierwszego wyboru;  

 wpisać do systemu oceny, które uzyskasz na świadectwie ukończenia SPTE.  

No to zaczynamy! 

Zakładanie konta 

1. Przejdź do strony slaskie.edu.com.pl 

2. Kliknij przycisk Zgłoś kandydaturę. 

3. Wpisz swój nr PESEL. Kliknij Dalej. 

 

4. Po wyświetleniu okna 1. Dane osobowe, wpisz swoje imię i nazwisko. 
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5. Rekomendujemy Ci też wypełnienie pola Adres e-mail niezbędny do odzyskania hasła   

UWAGA: Gdybyś w przyszłości miał problemy z zalogowaniem do konta utworzonego na 

potrzeby rekrutacji elektronicznej, zwróć się do szkoły pierwszego wyboru – czyli w naszym 

przypadku LOTE – o odblokowanie / zmianę hasła.  

6. Przewiń ekran formularza w dół i wypełnij kolejne pola, należące do sekcji Adres 

zamieszkania. 

7. W tym momencie – podczas zakładania konta – możesz całkowicie pominąć 

wypełnianie pól i ustawień w sekcji Osiągnięcia dające pierwszeństwo przyjęcia – 

laureaci i olimpijczycy.   

UWAGA: Jeśli zaistnieje taka sytuacja, że jesteś laureatem lub olimpijczykiem – będziesz 

mógł uzupełnić te dane na spokojnie później, już po utworzeniu konta. 

8. W podobny sposób możesz potraktować teraz kolejne sekcje formularza, widoczne 

po przewinięciu formularza w dół – Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

Problemy zdrowotne, Dodatkowe informacje (na razie nie wypełniaj pól w tych 

sekcjach, a jeśli zaistnieje potrzeba modyfikacji wpisów i ustawień, uczynisz to po 

założeniu konta). 

9. Kliknij przycisk Dalej, by zatwierdzić wpisy w oknie 1. Dane osobowe i przejść do 

kolejnego okna formularza. 

10. Po przejściu do okna 2. Dane rodziców, wypełnij pola znajdujące się w sekcji 

Matka/opiekunka prawna oraz Ojciec/opiekun prawny. Jeśli Twój rodzic mieszka tam, 

gdzie Ty, możesz kliknąć przycisk Kopiuj adres kandydata. 

UWAGA: Dane rodziców będziesz mógł – w razie potrzeby – skorygować po założeniu konta.  

11. Kliknij teraz przycisk Dalej, by zatwierdzić wpisy w oknie 2. Dane rodziców i przejść 

do kolejnego okna formularza. 
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12. Po przejściu do okna 3. Preferencje, zobaczysz – pustą jeszcze w tym momencie – 

tabelę Lista wybranych preferencji. 

 

13. Docelowo w tabeli tej może znaleźć się więcej oddziałów z kilku szkół, ale w tym 

momencie – na etapie zakładania konta – skupimy się na wskazaniu tylko tzw. 

szkoły pierwszego wyboru i klasy/oddziału, oferowanego przez tę szkołę. 

Aby to uczynić, w sekcji Wybór oddziałów na listę preferencji, widocznej 

bezpośrednio poniżej tabeli, wybierz kolejno Miejscowość, potem Szkoła, a następnie 

Oddział/Grupa. Koniecznie kliknij przycisk Dodaj, by Twój wybór „wskoczył” do 

tabeli. 

 

UWAGA: Po założeniu konta będziesz oczywiście mógł powrócić do ustawień związanych z tą 

tabelą i zmodyfikować jej zawartość, dodając, usuwając i zmieniając kolejność oddziałów 

proponowanych przez różne szkoły. Pamiętaj, że oddział, do którego chciałbyś trafić 

NAJBARDZIEJ, ustawiasz na samej GÓRZE i to właśnie on określa tzw. SZKOŁĘ PIERWSZEGO 

WYBORU czyli tę (i tylko tę), do której będziesz musiał w najbliższej przyszłości dostarczyć 

wniosek, a następnie tradycyjne (czyli papierowe) świadectwo oraz tradycyjne (czyli 

papierowe) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

14. Po przewinięciu formularza do sekcji Hasło do konta, wpisz i potwierdź (oraz 

zapamiętaj!) hasło (zwróć uwagę na to, z jakich znaków – ze względów 

bezpieczeństwa – musi się ono składać). 
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15. Kliknij teraz przycisk Dalej. 

16. Po przejściu do okna 4. Potwierdzenie rejestracji w systemie, KONIECZNIE odczytaj 

i zapamiętaj (zapisz!) wygenerowany do Twojego konta login. Zauważ, że 

standardowo Twój login składa się z 3 pierwszych liter Twojego imienia oraz z 3 

pierwszych liter Twojego nazwiska, uzupełnionych o losowo wygenerowane cyfry. Ta 

drobna obserwacja pomoże Ci łatwiej zapamiętać login. 

 

UWAGA: System powinien przesłać Twój login na wskazany przez Ciebie adres e-mail, ale nie 

zawsze tak się dzieje.  

17. Aby zakończyć proces rejestracji, kliknij Wyloguj (nie klikaj na razie Złóż wniosek teraz 

– zrobisz to, gdy jeszcze raz sprawdzisz swoje dane i ustawienia). 
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Ponowne logowanie i praca na koncie  

Po wylogowaniu możesz od razu ponownie się zalogować i sprawdzić, czy wszystko działa. 

W tym celu: 

1. Przejdź do strony slaskie.edu.com.pl 

2. Kliknij niebieski przycisk Zaloguj się, widoczny w PRAWYM, GÓRNYM rogu ekranu. 

3. W oknie Logowanie wpisz login, który został wygenerowany podczas zakładania 

konta i który – mam nadzieję – zapisałeś. Wpisz ustanowione przez Ciebie hasło. 

Kliknij przycisk Zaloguj się. Po poprawnym zalogowaniu powinieneś zobaczyć okno 

Twoja kandydatura. 

Możesz teraz (ponownie) sprawdzić i ewentualnie zmodyfikować oraz uzupełnić ustawienia, 

poczynione przez Ciebie na etapie tworzenia konta. W tym celu: 

1. Kliknij przycisk Wniosek widoczny w menu po lewej stronie ekranu.  

2. Po wyświetleniu okna Wniosek, kliknij łącze Modyfikuj wniosek. 

 

Zauważ, że w tym momencie ponownie znalazłeś się w formularzu, który wypełniałeś 

podczas zakładania konta. 

3.  Możesz teraz przeglądać i uzupełniać wpisy: np. w sekcji Osiągnięcia dające 

pierwszeństwo przyjęcia – laureaci i olimpijczycy, możesz – poniżej tabeli osiągnięć – 

wskazać na liście Typ osiągniecia oraz Przedmiot, którego to osiągniecie dotyczy, 

a następnie KONIECZNIE kliknąć przycisk Dodaj osiągnięcie. 

4. W szczególności po przejściu do ostatniego kroku (etapu) edycji formularza 

zatytułowanego 3. Preferencje, możesz dodawać kolejne oddziały należące do tych 

samych lub innych (kolejnych) szkół (za każdym razem musisz kliknąć przycisk Dodaj, 

by oddział „wskoczył” na listę). Jeśli wybierzesz więcej niż jeden oddział, wówczas 

możliwa jest zmiana ich kolejności. Przypomnijmy raz jeszcze: oddział ustawiony na 

samej górze (czyli ten, do którego chcesz się dostać najbardziej) określa tzw. SZKOŁĘ 

PIERWSZEGO WYBORU (czyli tę, do której zanosić będziesz wszystkie wnioski, 

świadectwa i zaświadczenia). 
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5. Na koniec, aby zatwierdzić ewentualne zmiany dokonane podczas uzupełniania 

formularza, kliknij przycisk Zapisz. 

Składanie wniosku i dokumentacji 

uzupełniającej  

Założenie konta w systemie naboru elektronicznego i ustawienie swoich preferencji, wcale 

nie oznacza końca czynności, które musisz w tym procesie rekrutacji wykonać Ty i Twoi 

Rodzice. Przeciwnie! 

Teraz należy do szkoły pierwszego wyboru dostarczyć wniosek w formie tradycyjnej 

(papierowej) lub elektronicznej. 

Wariant 1: Dostarczenie wniosku papierowego  

1. Po zalogowaniu, kliknij menu Wniosek, a następnie link Złóż wniosek.  

2. Wybierz opcję Składam wniosek osobiście. 

3. Kliknij teraz przycisk Drukuj wniosek. 

4. Po wyświetleniu komunikatu Twój dokument jest gotowy, kliknij przycisk Pobierz. 

5. Po wygenerowaniu dokumentu w formacie PDF, wydrukuj go, przeczytaj uważnie raz 

jeszcze z Rodzicami i daj im go do podpisu oraz podpisz go sam. Następnie podpisany 

wydruk dostarcz do sekretariatu LOTE (jeśli to jest właśnie Twoja szkoła pierwszego 

wyboru). 

Uwaga: Strona wydruku zatytułowana POTWIERDZENIA DLA KANDYDATA jest dla Ciebie. Na 

niej pracownik sekretariatu potwierdzi Ci najpierw ZŁOŻENIE WNIOSKU, a potem – kolejno – 

dostarczenie KOPII świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz dostarczenie 

ORYGINAŁÓW świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu. Przechowuj więc ten 

dokument! 

Wariant 2: Wniosek w formie elektronicznej  

Tylko w przypadku, gdy NIE dostarczasz do szkoły pierwszego wyboru wniosku papierowego, 

należy przesłać go w formie elektronicznej. Aby podpisać wniosek elektronicznie, Rodzic 

musi dysponować Profilem Zaufanym. 

Po zalogowaniu do systemu należy:  

1. Kliknąć menu Wniosek > Złóż wniosek > Składam wniosek elektronicznie. 

2. W sekcji Składanie wniosku elektronicznie > Podpisanie wniosku można kliknąć 

najpierw przycisk Pobierz wniosek – po wygenerowaniu dokumentu PDF, będzie 

można prześledzić treść wniosku, który ma być podpisany. 
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UWAGA: Wniosek elektroniczny pobrany w formie PDF ma w tytule dopisek E-WNIOSEK 

i nie nadaje się do wydruku, podpisania i zaniesienia do szkoły w formie papierowej.  

3. Po sprawdzeniu treści e-wniosku, należy kliknąć przycisk Podpisz (Profil Zaufany) 

przy wybranym z Rodziców. Po przejściu do strony Profil Zaufany, należy złożyć 

podpis elektroniczny rodzica. 

4. Po złożeniu e-podpisu (lub e-podpisów), należy KONIECZNIE kliknąć przycisk Złóż 

wniosek. 

Uwaga: Nie zapomnij kliknąć Złóż wniosek, bowiem samo dodanie e-podpisów nie oznacza 

jeszcze wysłania wniosku do szkoły pierwszego wyboru. Jeśli tego nie uczynisz, proces 

rekrutacji nie będzie prawidłowo kontynuowany. 

Uzupełnianie arkusza osiągnięć 

Kiedy otrzymasz już w SPTE swoje papierowe świadectwo i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty, powinieneś przepisać – do odpowiedniego formularza systemu 

elektronicznego naboru – oceny ze swojego świadectwa oraz wyniki z zaświadczenia. 

UWAGA: Jeśli tego nie zrobisz bądź też uczynisz to w sposób niekompletny albo nawet 

popełnisz błąd, wpisując niewłaściwą ocenę – nic złego się nie stanie. Administrator naboru 

elektronicznego w LOTE skoryguje Twoje wpisy na podstawie świadectwa papierowego, 

które dostarczysz do LOTE (pod warunkiem, że – powtórzmy to po raz kolejny – LOTE będzie 

dla Ciebie tzw. szkołą pierwszego wyboru na liście preferencji). 

Aby wypełnić bądź uzupełnić arkusz ocen:  

1. Po zalogowaniu do systemu, kliknij przycisk Arkusz osiągnięć widoczny w menu po 

lewej stronie ekranu. 

2. W oknie Arkusz osiągnięć kliknij przycisk Zmień. 

3. Po wyświetleniu formularza Arkusz osiągnięć, w sekcji Twoja szkoła podstawowa 

zaznacz opcję Mojej szkoły podstawowej nie ma na liście. Dopiero teraz wypełnij 

samodzielnie pole Nazwa szkoły podstawowej oraz pole Adres szkoły podstawowej.  

4. W sekcji Wprowadź oceny z przedmiotów na świadectwie, rozwijaj listy i wskazuj 

odpowiednie oceny w kolumnie Ocena dla każdego z przedmiotów, który widnieje na 

Twoim świadectwie (pamiętaj, by przed oddaniem oryginału świadectwa do LOTE, 

zrobić sobie z niego ksero, aby teraz mieć z czego przepisać oceny). 

5. W przypadku świadectwa „z paskiem”, zaznacz opcję Świadectwo z wyróżnieniem. 

6. W sekcji Języki obce na świadectwie, wskaż odpowiednie języki oraz odpowiadające 

im oceny. 



NABÓR ELEKTRONICZNY – KRÓTKI PRZEWODNIK dla absolwenta SP / kandydata do LOTE 

Opracowanie: a.jaronicki@lote.tecieszyn.pl 

7. Z kolei w sekcji Wyniki egzaminu ósmoklasisty wprowadź odpowiednie wartości 

procentowe. 

8. Na zakończenie kliknij przycisk Zapisz. 

Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru 

świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty 

Złożenie wniosku oraz wypełnienie formularza Arkusz osiągnięć w systemie naboru 

elektronicznego, to też jeszcze nie koniec. Pamiętaj, aby zgodnie z harmonogramem 

(umieszczonym dla ułatwienia na stronie lote.tecieszyn.pl), dostarczyć do tzw. szkoły 

pierwszego wyboru (i tylko do tej szkoły!) – czyli np. do LOTE  – kopie, a następnie 

oryginały świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Możesz też – 

od razu – dostarczyć oryginały i wtedy będziesz miał to już „z głowy”. 

Podsumowanie 

Szanowny Kandydacie do LOTE!  

 

Pamiętaj o przestrzeganiu terminów ustalonych w harmonogramie naboru! 

… ale równocześnie wiedz też, że… 
od momentu, w którym wybierzesz LOTE jako szkołę pierwszego wyboru, 

administrator LOTE czuwa nad Tobą i – w razie czego, jeśli tylko podałeś 

prawidłowe dane kontaktowe do siebie i swoich Rodziców – zwróci Ci uwagę 

na ewentualne nieprawidłowości bądź upływający termin wykonania jakiejś 

czynności. 

  

Pozdrawiam serdecznie, życząc udanych decyzji życiowych i sprawnego posługiwania się 

systemem elektronicznego naboru!  

  

Administrator naboru elektronicznego LOTE 

 


