
INSTRUKCJA REJESTRACJI I WYBORU SZKOŁY W PORTALU DLA GIMNAZJALISTÓW 

Niniejsza instrukcja prezentuje sposób rejestracji i wyboru szkoły średniej w portalu dla gimnazjalistów. 

Krok 1. Należy otworzyć przeglądarkę internetową (dowolną) i przejść pod adres slaskie.edu.com.pl 

Krok 2. Z menu witryny (góra strony) należy kliknąć w opcję Załóż nowe konto. 

 

Krok 3. Formularz rejestracyjny. Należy wypełnić poniższy formularz według poniższego wzoru, 

koniecznie podając prawdziwe dane osobowe. Po wpisaniu prawidłowego numeru PESEL należy 

kliknąć znajdujący się na dole strony przycisk Dalej. 

 



Krok 5. Informacje. Na kolejnym ekranie należy wypełnić poprawnie formularz wyboru gimnazjum i 

nauczanych języków  obcych według poniższego wzoru: 

1. Wybranie z list rozwijalnych w sekcji Wybór języków obcych preferowanego na pierwszym 

miejscu, 

2. Dodanie języka poprzez kliknięcie w przycisk Dodaj język, 

3. Dodany język powinien pojawić się w sekcji Lista wybranych języków, 

4. Po wybraniu wszystkich preferowanych języków obcych należy przejść do kolejnego 

ekranu poprzez kliknięcie Dalej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krok 6. Dane osobowe. Kolejny formularz także należy wypełnić zgodnie z poniższym wzorem, a 

następnie przejść na kolejny ekran poprzez kliknięcie w znajdujący się u dołu strony przycisk Dalej. 

UWAGA! Bardzo ważnym jest podanie prawidłowego adresu e-mail – niespełnienie tego warunku 

będzie skutkowało brakiem możliwości przypomnienia hasła do konta w razie jego zapomnienia. 

Wielodzietność rodziny oznacza posiadanie przez rodziców 3 lub więcej dzieci. 

 

 



Krok 7. Dane rodziców. Kolejny formularz także należy wypełnić zgodnie z poniższym wzorem, a 

następnie przejść na kolejny ekran poprzez kliknięcie w znajdujący się u dołu strony przycisk Dalej. 

 

 

 



Krok 8. Preferencje. Z list rozwijalnych należy wybrać według poniższego wzoru preferowane szkoły 

średnie wraz z wybranymi przez siebie kierunkami kształcenia w tych szkołach. Każdy wybór należy 

zatwierdzić przyciskiem Dodaj. Każda dodana szkoła wraz z profilem będzie widoczna w sekcji Lista 

wybranych preferencji. 

UWAGA! Po wybraniu wszystkich preferowanych szkół i kierunków kształcenia i przejściu do 

ostatniego kroku (Drukowanie wniosku) tworzone jest konto użytkownika wraz z przypisanymi danymi. 

Należy upewnić się, że wszystkie wprowadzone informacje są poprawne. W razie pomyłek lub chęci 

zmiany preferencji można tego dokonać po zalogowaniu do swojego konta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krok 10. Drukuj wniosek. Na poniższym ekranie widoczny jest login i hasło, które należy zapamiętać w 

celu zalogowania (należy je zmienić po pierwszym zalogowaniu). W tym kroku można wydrukować 

wniosek do szkoły pierwszego wyboru lub zakończyć proces rejestracji (wniosek można wydrukować 

także po zalogowaniu do konta). 

 

 

 

 

 


