
JAK SYSTEM VULCAN KWALIFIKUJE KANDYDATÓW DO PRZYJĘCIA? 

 

Kandydacie, pamiętaj, że to liczba zdobytych punktów za osiągnięcia wyliczona w systemie 

stanowi podstawowy warunek dostania się do wymarzonego liceum.  

Kandydaci, którzy wybrali daną szkołę na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji nie 

mają z zasady pierwszeństwa w dostaniu się do szkoły. Niemniej jednak należy wybierać 

szkoły względem preferencji, zaczynając od tej wymarzonej, żeby system przydzielił 

kandydata do szkoły, która widnieje jak najwyżej na jego liście preferencji, na tyle na ile 

pozwoli na to liczba punktów za jego odciągnięcia.  

 

PRZYKŁAD JAK SYSTEM ZADZIAŁA  

W PRZYPADKU TRZECH LOSOWYCH KANDYDATÓW  

 

Kandydat X – w sumie zdobył 170 punktów 

Kandydat Y – w sumie zdobył 182 punktów  

Kandydat Z – w sumie zdobył 187 punktów 

 

Lista preferencji szkół kandydatów w systemie rekrutacyjnym 

Kandydat X Kandydat Y Kandydat Z 

1. Liceum B 1. Liceum A 1. Liceum C 

2. Liceum C 2. Liceum B 2. Liceum A 

3. Liceum D 3. Liceum C 3. Liceum B 

 

Progi punktowe po zakończonej rekrutacji, czyli liczba punktów, która otrzymała ostatnia 

osoba, która została zakwalifikowana do przyjęcia w danym roku do danej klasy zgodnie z 

limitem miejsc, np. limit 32 osoby w danej klasie. 

Liceum A – 185 punktów 

Liceum B – 171 punktów  

Liceum C – 165 punktów  

Liceum D – 150 punktów  

 

DO KTÓREJ SZKOŁY ZOSTAŁ  

ZAKWALIFIKOWANY KANDYDAT I DLACZEGO? 

Kandydat X – mając 170 punktów dostał się do Liceum C (drugiej preferencji), ponieważ 

ostatnia osoba zakwalifikowana do tego liceum miała 165 punktów. Kandydat X nie dostał się 



do Liceum B (pierwszej preferencji) ponieważ ostatnia zakwalifikowana osoba miała 171 

punktów.  

Kandydat Y – mając 182 punkty dostał się do Liceum B (drugiej preferencji), ponieważ 

ostatnia osoba zakwalifikowana do tego liceum miała 171 punktów. Kandydat Y nie dostał się 

do Liceum A (pierwszej preferencji) ponieważ ostatnia zakwalifikowana osoba miała 185 

punktów.  

Uwaga: 

Mimo, że Kandydat X miał Liceum B na pierwszym miejscu na swojej liście, zostaje 

„zepchnięty” przez Kandydata Y, który nie dostał się do Liceum A, ale miał wystarczającą 

liczbę punktów, żeby zostać zakwalifikowanym do Liceum B i to dzięki wysokiej liczbie punktów 

w takiej sytuacji to on ma pierwszeństwo.  

Kandydat Z – mając 187 punktów dostał się do Liceum C (pierwszej preferencji), ponieważ 

ostatnia osoba zakwalifikowana do tego liceum miała 165 punktów.  

Uwaga: 

Kandydat Z mając tak wysoki wynik, mógł dostać się do któregokolwiek z trzech liceów, ale 

system zatrzymał się na tej szkole, która była najwyższej na jego liście preferencji, w tym 

wypadku na Liceum C. 

 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ? 

 

Kandydacie, wybieraj szkoły na liście preferencji od tej, do której najbardziej chcesz się dostać, 

ale pamiętaj, że to liczba punktów będzie decydowała, gdzie zostaniesz zakwalifikowany. 

System zakwalifikuje Cię tylko do jednej szkoły i jednej klasy.  

Zmiana będzie mogła zostać dokonana dopiero na etapie rekrutacji uzupełniającej na wolne 

miejsca (sierpień).  

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ  

W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ? 

Jeśli nie zostałeś zakwalifikowany do wymarzonej szkoły, masz jeszcze szansę w rekrutacji 

uzupełniającej. Musisz jednak pamiętać o złożeniu stosownego podania zgodnie z zasadami 

w danym roku szkolnym. 

Co roku, nawet w najlepszych szkołach, pojawiają się wolne miejsca w oddziałach. Nie 

wszystkie zakwalifikowane osoby potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły z różnych względów, 

np. przeprowadzki lub wyboru szkoły prywatnej. Dzięki temu zwalniają się miejsca, a 

kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani w rekrutacji zasadniczej mają możliwość 

ponownej próby.  


