
Informator o ofercie - jak 

wyszukiwać szkoły? 

1. Proszę w menu bocznym wybrać „Informator o ofercie” 

 

2. Proszę wybrać odpowiednie opcje wyszukiwania a następnie 

nacisnąć „Wyszukaj”.  

Uwaga! 

Pozostawienie opcji wyszukiwania nieuzupełnionych spowoduje,  

że system wyszuka oferty wszystkich szkół.  

Aby wyszukać szkoły prowadzone przez powiat krakowski proszę  

z rozwijalnej listy „Powiat” wybrać opcję „krakowski”. 

Aby wyszukać szkoły prowadzone przez miasto Kraków proszę  

z rozwijalnej listy „Powiat” wybrać opcję „miasto Kraków”. Dodatkowo 

z rozwijalnej listy „Dzielnica -  Miasto Kraków” można wybrać dzielnicę. 

 



 

Po wyborze „Typu szkoły” rozwiną się dodatkowe parametry wyszukiwania 

charakterystyczne dla danej szkoły.  

 

 Po wyborze typu szkoły Licea Ogólnokształcące mamy do wyboru 

następujące opcje wyszukiwania: 

 typ grupy rekrutacyjnej 

 sugerowane przedmioty rozszerzone 

 proponowane języki wiodące w grupie rekrutacyjnej 

 proponowane języki obce nauczane w grupie rekrutacyjnej 



 

 Po wyborze typu szkoły Zasadnicza Szkoła Zawodowa mamy do wyboru 

następujące opcje wyszukiwania: 

 zawód 

 proponowane języki wiodące w grupie rekrutacyjnej 

 oddział dla młodocianych pracowników 

 

 

 Po wyborze typu szkoły Technika mamy do wyboru następujące opcje 

wyszukiwania: 

 zawód 

 sugerowane przedmioty rozszerzone 

 proponowane języki wiodące w grupie rekrutacyjnej 

 proponowane języki obce nauczane w grupie rekrutacyjnej 



 

3. Proszę nacisnąć „Rozwiń” aby przeczytać ofertę szkoły, którą 

są Państwo zainteresowani 

 



W rozwiniętym podglądzie oferty widoczne są między innymi grupy 

rekrutacyjne,  na które jest prowadzona rekrutacja w danej szkole.  

Po kliknięciu w nazwę grupy rekrutacyjnej pojawia się krótki opis grupy 

rekrutacyjnej i wspierane kryteria w tej grupie rekrutacyjnej. 

 

4. Aby wydrukować ofertę szkoły, którą są Państwo 

zainteresowani proszę nacisnąć „Drukuj” 

 



5. Proszę skorzystać z przycisku „drukuj”  

 

Oferty placówek, którymi są Państwo zainteresowani można dodać do 

„Ulubionych”, a następnie je porównać  

6. Proszę przy odpowiednich placówkach nacisnąć  „Dodaj do 

ulubionych” 

 

 

7. Proszę przejść do zakładki „Ulubione” 

 



8. Aby porównać oferty „Ulubionych placówek” proszę 

zaznaczyć checkbox przy placówkach a następnie nacisnąć 

„Porównaj zaznaczone” 

 

 

 


