
Harmonogram czynności kandydata związany z przyjęciem  
do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej  

na rok szkolny 2018/2019 
 

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 

Możliwość elektronicznego wypełniania wniosku na stronie 

www.nabor.pcss.pl/szczecin 
 

ZAPAMIĘTAJ! 
MOŻESZ WYBRAĆ TRZY SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE, W KTÓRYCH MOŻESZ WYBRAĆ 

DOWOLNĄ LICZBĘ ODDZIAŁÓW 
 

od 09.05.2018 r. do 22.05.2018 r.   
do godz. 15.00 

 
UWAGA! 
Termin określony dla kandydatów,  
którzy w zgłoszeniu wybiorą wyłącznie 
oddział / oddziały dwujęzyczne / klasę pre-IB 
w II LO  i/lub oddział sportowy / sportowe / 
mistrzostwa sportowego 
 
albo  
 
spośród wielu preferencji kandydata  
w zgłoszeniu znajduje się jeden lub kilka 
oddziałów, o których mowa wyżej.   

Składanie wniosków (zgłoszeń) przez 
kandydatów wraz z niezbędną dokumentacją: 

a) orzeczenie lekarskie o zdolności  
do uprawiania danego sportu  

b) pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie 
kandydata do szkoły mistrzostwa 
sportowego lub oddziału sportowego 

c) zaświadczenie lekarza medycyny pracy  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych  
do podjęcia praktycznej nauki zawodu  
/w przypadku wyboru w zgłoszeniu także 
oddziałów zawodowych/ 

d) orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego /w przypadku wyboru  
w zgłoszeniu przez osobę niepełnosprawną 
także oddziału/-ów integracyjnych  
w następujących szkołach:  
LO z OI, VIII LO w ZSO nr 9, BS I stopnia  
nr 7 w CEOgr./ 

e) oświadczenia potwierdzające uprawnienia 

kandydata do pierwszeństwa w przypadku 
równiej liczby punktów 
/ formularze dostępne na stronie 
www.nabor.pcss.pl/szczecin /  

Patrz  INFORMATOR www.nabor.pcss.pl/szczecin 

od 09.05.2018 r. do 19.06.2018 r.   
do godz. 15.00 
 
UWAGA! 
Termin określony dla kandydatów,  
którzy w zgłoszeniu nie wybiorą oddziału / 
oddziałów dwujęzycznych / klasy pre-IB  
w II LO  i/lub oddziału sportowego / sportowych / 
mistrzostwa sportowego. 

 

Składanie wniosków (zgłoszeń) przez 
kandydatów wraz z niezbędną dokumentacją: 

a) zaświadczenie lekarza medycyny pracy  

o braku przeciwskazań zdrowotnych  
do podjęcia praktycznej nauki zawodu  
/w przypadku wyboru oddziału/-ów 
zawodowych/ 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego /w przypadku wyboru przez 
osobę niepełnosprawną oddziału 

integracyjnego w następujących szkołach:  
LO z OI, ZSO nr 9, ZSZ nr 10 w CEOgr../ 

c) oświadczenia potwierdzające uprawnienia 

kandydata do pierwszeństwa w przypadku 
równiej liczby punktów 
/ formularze dostępne na stronie 
www.nabor.pcss.pl/szczecin /  

Patrz  INFORMATOR www.nabor.pcss.pl/szczecin 

SPRAWDZIANY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH  
ORAZ PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

od 23.05.2018 r. do 8.06.2018 r. 

Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji 
językowych (oddziały dwujęzyczne,  
klasa pre-IB w II LO) oraz prób sprawności fizycznej 
(oddziały sportowe, Mistrzostwa Sportowego).  
Patrz  INFORMATOR www.nabor.pcss.pl/szczecin 

http://www.nabor.pcss.pl/szczecin
http://www.nabor.pcss.pl/szczecin


do 11.06.2018 r. 
do godz. 15.00 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną LISTY KANDYDATÓW, którzy uzyskali 
POZYTYWNY WYNIK sprawdzianu kompetencji 

językowych oraz próby sprawności fizycznej. 

 

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU NABORU DO ODDZIAŁÓW 

do 14.06.2018 r.  

do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości informacji 
o zamknięciu naboru do oddziałów  
niecieszących się popularnością. 
 
Patrz   www.nabor.pcss.pl/szczecin 

MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIANY WYBRANYCH SZKÓŁ 

od 15.06.2018 r. do 19.06.2018 r. 
do godz. 15.00 

Możliwość dokonania zmiany wybranych 
szkół 

UZUPEŁNIENIE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI 

od 22.06.2018 r. do 26.06.2018 r.  
do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku (zgłoszenia) o: 
– kopię świadectwa ukończenia gimnazjum  
    poświadczonej przez dyrektora gimnazjum 

– kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu  

   gimnazjalnego poświadczonej przez dyrektora  

   gimnazjum 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU 

06.07.2018 r.  
do godz. 12.00  
 

 

Podanie do publicznej wiadomości  przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
do oddziałów klasy pierwszej szkoły 
ponadgimnazjalnej. 

POTWIERDZENIE WOLI NAUKI 

do 10.07.2018 r.  
do godz. 15.00 
 
 

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów 
zakwalifikowanych potwierdzają wolę podjęcia 
nauki w danej szkole w formie przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 
i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego. 

11.07.2018 r.  
do godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych do danej szkoły. 

 
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE  

 
od 12.07.2018 r. od godz. 12:00 
do 16.07.2018 r. do godz. 15:00 
 
 

Dodatkowe postępowania uzupełniające 
w szkołach, które po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego dysponują 
wolnymi miejscami — składanie wniosków 
wraz z niezbędna dokumentacją 
/poza systemem elektronicznej rekrutacji – 
bezpośrednio w szkołach/ 

od 30.07.2018 r. do 31.07.2018 r. 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej  
w szkołach z oddziałami sportowymi lub 
mistrzostwa sportowego, które dysponują 
wolnymi miejscami 

do 01.08.2018 r. 
Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 
prób sprawności fizycznej 



07.08.2018 r. do godz. 12:00 
Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych  

do 09.08.2018 r. do godz. 12:00  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
(zakwalifikowanego w naborze uzupełniającym) 
albo kandydata pełnoletniego 
(zakwalifikowanego w naborze uzupełniającym) 
woli podjęcia nauki w danej szkole w formie 
przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia gimnazjum i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego, a także /w przypadku wyboru w 
oddziału/-ów zawodowych/ zaświadczenie 
lekarza medycyny pracy o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu  

10.08.2018 r. do godz. 12:00 
Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  
w naborze uzupełniającym 

 


