
 
 

Kópavogur,  19. 02. 2020 

 

Drodzy rodzice/opiekunowie uczniów 10. klas 

 

Celem tego pisma jest przedstawienie przez Menntamálastofnun [Urząd ds. Oceny Kształcenia] rodzicom 

uczniów w 10. klasie sposobu zapisów do szkół średnich, które odbędą się wiosną w sposób elektroniczny 

poprzez stronę internetową Menntagátt [Portal Nauki], zob. http://menntagatt.is. Jako że uczniowie 10. klasy 

są niepełnoletni, niezbędna jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych przy zapisach do szkoły średniej. Nie 

ma możliwości uzyskania podpisu opiekunów na wniosku elektronicznym, lecz ministerstwo uznaje, że 

poprzez poinformowanie o sposobie składania wniosków zapewnia się, że rodzice/opiekunowie prawni 

będą obserwować zapisy swoich dzieci. Żeby móc złożyć podanie, uczniowie potrzebują komputera z 

dostępem do Internetu. Jeśli nie mają dostępu do takiego komputera w domu, mogą skorzystać z 

komputerów w szkołach podstawowych lub średnich.  

Kod dostępu 

Przed rozpoczęciem wstępnej rejestracji uczniowie otrzymają w szkołach pismo z Menntamálastofnun. 

Pismo będzie zawierało kod dostępu oraz informacje o rejestracji i jej przebiegu. W przypadku zgubienia 

kodu dostępu będzie możliwość otrzymania go w szkole podstawowej albo poprzez zalogowanie się do 

wniosku, za pomocą numeru ewidencyjnego oraz Íslykill opiekuna, gdzie będzie dostępny pod zakładką 

„veflyklar”.  

Termin składania wniosków 

Rejestracja odbędzie się w dwóch etapach: 

• Wstępna rejestracja 

Wstępna rejestracja będzie trwała od 9. marca do 13. kwietnia 2020 r. Uczniowie wybierają dwie szkoły 

oraz jednocześnie dwa profile wewnątrz każdej szkoły (pierwszy wybór i jeden dodatkowy). Wstępna 

rejestracja dostarcza władzom informacji, którymi szkołami uczniowie są w tym roku najbardziej 

zainteresowani.  

• Ostateczna rejestracja 

W dniach od 6. maja do 10. czerwca 2020 r. uczniowie mogą dokonać zmian w swoim wniosku, jeśli 

zmienili zdanie albo nie spełnili minimalnych wymagań w zakresie profili, o które się ubiegali podczas 

wstępnej rejestracji. Jeśli uczniowie nie chcą dokonywać żadnych zmian, to nie muszą nic robić; wniosek 

ze wstępnej rejestracji jest w dalszym ciągu ważny. Po zakończeniu roku w szkołach podstawowych na 

wiosnę oceny (końcowa opinia) są przekazywane elektronicznie do szkół, do których zostało złożone 

podanie. Uczniowie będą mogli zobaczyć swoją historię nauki w swoim podaniu do szkoły średniej na 

stronie http://menntagatt.is po 7 czerwca. Zachęca się uczniów do sprawdzenia ocen i powiadomienia, 

jeśli wystąpiły jakieś błędy. 

 

Załączniki do wniosków 

Oceny szkolne uczniów 10. klas (opinia końcowa) są przenoszone elektronicznie po 10 czerwca do szkół, do 

których uczeń składał podanie. Jeśli oceny na świadectwie będą różniły się od informacji przekazanych ze 

szkoły podstawowej na Menntagátt (trzeba otworzyć wniosek na Menntagátt, żeby zobaczyć historię), 

należy skontaktować się z Menntamálastofnun pod numerem telefonu 514 7500 albo pisząc na adres e-mail 

innritun@mms.is. Nie ma potrzeby wysyłania kopii świadectwa razem z wnioskiem. Zaświadczenia albo 

dodatkowe informacje, np. o specyficznych trudnościach w nauce, kopię historii z zagranicznych szkół i 

szkół specjalnych, uczniowie bądź ich rodzice/opiekunowie prawni mogą dołączyć do wniosku w formie 

załącznika. Mogą także wysłać tego rodzaju informacje do danej szkoły albo upoważnić szkołę podstawową 



ucznia do wysłania ich. Nie zachęca się jednakże do wysyłania dodatkowych informacji wraz z podaniem, 

jako że nie ma potrzeby, żeby szkoły miały do nich dostęp, zanim uczeń zostanie zapisany do danej szkoły. 

W przypadku gdy uczeń skończył szkołę podstawową za granicą albo pobierał tam równoważną naukę, 

najlepiej będzie skontaktować się bezpośrednio ze szkołą średnią, o którą ubiega się uczeń. Imiona i 

nazwiska osób odpowiedzialnych za rejestrację w każdej szkole średniej można znaleźć na stronach 

internetowych szkół. 

 

Rejestracja niepełnosprawnych uczniów na profile zawodowe 

Zapisy na profile zawodowe mają formę elektroniczną i kończą się 29 lutego 2020 r. Dla podań otrzymanych 

po tym terminie obowiązują jednak ramy czasowe rejestracji ogólnej. Zakłada się obsłużenie wszystkich 

podań na profile zawodowe do końca kwietnia. Opisy sposobu wnoszenia opłat są dostępne w szkołach. 

 

Obsługa wniosków 

• Obsługa wniosków rozpocznie się 11 czerwca 2020 r. Po 10 czerwca, który jest ostatnim dniem rejestracji, 

nie będzie możliwości dokonania zmian we wniosku. 

• Po zakończeniu rejestracji szkoły średnie uszeregują uczniów według ocen oraz innych zmiennych, które 

brane są pod uwagę przy przyjmowaniu uczniów. Uczniowie, którzy najlepiej spełnią wymagania, będą 

przyjmowani w pierwszej kolejności itd. Podczas szeregowania szkoły nie różnicują między pierwszym 

a drugim wyborem, podanie może więc zostać zaakceptowane w obu szkołach, o które ubiegał się uczeń. 

W takim wypadku będzie miała znaczenie kolejność szkół i uczeń dostanie miejsce w szkole, którą była 

jego pierwszym wyborem. 

Przyjęcie do szkoły jest zależne od wyboru ucznia i zgody szkoły 

Uczeń 1. wybór  2. wybór  Przydzielona szkoła 

X tak tak 1. wybór 

Y tak nie 1. wybór  

Z nie tak 2. wybór 

Þ nie nie 
Dalsze postępowanie w 
Menntamálastofnun 

• Jeśli uczeń nie dostanie miejsca w szkołach, o które się ubiegał, Menntamálastofnun zajmie się 

znalezieniem dla niego szkoły. Stawia się za cel, by wszystkim uczniom zostały przydzielone miejsca w 

szkołach przed końcem czerwca 2020 r. Uczniowie mogą także zobaczyć swój status poprzez swoje 

podanie na stronie http://menntagatt.is. 

• Szkoły średnie wysyłają pisma do uczniów, których przyjmują, wraz z rachunkiem za wpisowe. Każda 

szkoła ma swój określony termin zapłaty i uznaje się, że jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie, 

to uczeń nie zamierza zapisać się do szkoły w semestrze jesiennym 2020 r. 

• Dyrektor każdej szkoły średniej ponosi odpowiedzialność za to, by obsługa podań była zgodna z 

wstępnymi wymaganiami stawianymi przez szkoły, jak również z procedurami ministerstwa. Dyrektor 

szkoły zobowiązany jest do uzasadnienia decyzji szkoły, jeśli uczeń tego zażąda. W przypadku gdy uczeń 

nie zgadza się z wyjaśnieniami dyrektora, odrzucenie podania można zaskarżyć do ministerstwa. 

 

Dokładniejsze informacje 

• Informacje o zapisach są dostępne pod adresem http://menntagatt.is. Pisemne zapytania można wysyłać 

na adres e-mail innritun@mms.is. 

• Na Facebooku można polubić stronę „Ráðgjöf vegna innritunar í framhaldsskóla“ [Porady dotyczące 

zapisów do szkoły średniej], na której można uzyskać pomoc związaną z zapisami. Odnośnik do strony 

znajduje się też na stronie internetowej Menntagátt.  

• Infolinia telefoniczna w związku z zapisami działa we wszystkie dni robocze pod numerem 514 7500. 

 

Z pozdrowieniami i nadzieją na dobrą współpracę 

pracownicy Menntamálastofnun 


