
Nabór do klas pierwszych 
 w LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,

TECHNIKACH
i ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH 

na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja krok po kroku



www.nabor.pcss.pl/szczecin     
             



Zanim dokonasz wyboru, zapoznaj się z ofertą edukacyjną szkół 
dostępną w INFORMATORZE 

www.nabor.pcss.pl/szczecin                   pe.szczecin.pl



Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o zawodach,
w których kształcącą szczecińskie technika i zasadnicze szkoły zawodowe,

odwiedź stronę PORTALU EDUKACYJNEGO
pe.szczecin.pl
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Zapraszamy również do udziału w TARGACH EDUKACYJNYCH 
SZCZECIŃSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH,

które odbędą się 22 kwietnia 2016 r. (piątek)
w godzinach od 9.30 do 15.00

w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym,
ul. Cyfrowa 6. 
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Jeśli już wiesz, jakie klasy / zawody Cię interesują.
Jeśli już wiesz, jakiego dokonać wyboru,

przystąp do wypełnienia PODANIA. 
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LAUREAT



Pamiętaj, że masz prawo 
wyboru trzech 

szkół ponadgimnazjalnych,
w których możesz wybrać dowolną 

liczbę oddziałów.
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Pamiętaj, że rekrutacja do szkół 
ponadgimnazjalnych to nabór 

do klas (oddziałów) / zawodów, a nie do szkół. 

PRZYKŁAD
W Twojej wymarzonej szkole są cztery klasy: IA, IB, IC i ID. 
Na swojej liście preferencji (podanie) wybrałeś /-aś wyłącznie klasę IA. 
W lipcu (zakończenie rekrutacji) może się okazać, że zabrakło Ci punktów, 
aby uzyskać miejsce w klasie IA. Nie wybrałeś /-aś w podaniu żadnej innej klasy w tej szkole, 
dlatego system nie próbował sprawdzić Twoich szans uzyskania miejsca w pozostałych 
klasach (IB, IC lub ID) tej szkoły. 

Na Twojej liście preferencji (podanie) mogą pojawić się nawet 24 klasy / 
zawody pod warunkiem, że są one zorganizowane łącznie w trzech różnych 
szkołach ponadgimnazjalnych.
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Najpierw wpisz te klasy, w których najbardziej chcesz się uczyć. 
System informatyczny w pierwszej kolejności będzie próbował 
przydzielić Cię do tej klasy, która jest na pierwszym miejscu Twojej 
listy. Jeśli okaże się, że masz za mało punktów, system będzie 
próbował przydzielić Cię do klasy znajdującej się na drugim miejscu 
Twojej listy i  tak dalej, aż znajdzie dla Ciebie miejsce w jednej 
z podanych przez Ciebie klas lub dotrze do końca Twojej listy.

Istotne jest to, aby Twoje preferencje były odpowiednio 
uszeregowane. 
Jeśli system znajdzie dla Ciebie miejsce w jednej ze wskazanych przez 
Ciebie klas, wówczas automatycznie umieszcza Twoje nazwisko na liście 
zakwalifikowanych i nie rozpatruje klas wskazanych przez Ciebie na 
niższych pozycjach listy preferencji (podanie).

Kolejność jaką przyjmujesz, układając swoje 
preferencje w podaniu, jest niezwykle ważna.



PRZYKŁAD NR 1

Preferencje kandydata ujęte w podaniu
(maksymalnie trzy szkoły, ale dowolna liczba oddziałów). 

Lp. Szkoła Klasa / oddział
1. I Liceum Ogólnokształcące Klasa lingwistyczno - turystyczna

2. VI Liceum Ogólnokształcące Klasa matematyczno - językowa

3. I Liceum Ogólnokształcące Klasa lingwistyczno - europejska

4. Technikum Ekonomiczne nr 1
w ZS nr 3 Technik ekonomista

5. I Liceum Ogólnokształcące Klasa lingwistyczno - geograficzna

6. Technikum Ekonomiczne nr 1
w ZS nr 3 Technik organizacji reklamy
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PRZYKŁAD NR 2

Jeśli przede wszystkim interesuje Cię nauka języka
angielskiego, a w drugiej kolejności przedmioty ścisłe
i język niemiecki, to Twoja lista preferencji mogłaby 
wyglądać następująco: 

Lp. Szkoła Klasa / oddział
1. V Liceum Ogólnokształcące Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim

2. XI Liceum Ogólnokształcące Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim

3. V Liceum Ogólnokształcące Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna

4. XI Liceum Ogólnokształcące Klasa  matematyczno-geograficzna 

5. IX Liceum Ogólnokształcące Klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim

6. IX Liceum Ogólnokształcące Klasa matematyczno-fizyczna
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PRZYKŁAD NR 3

Jeśli interesuje Cię elektronika i komputery. Chciałbyś /-łabyś
w przyszłości zostać elektronikiem lub informatykiem, to Twoja
lista preferencji mogłaby wyglądać następująco: 

Lp. Szkoła Klasa / oddział
1. Technikum Elektryczno-

Elektroniczne Technik elektronik

2. Technikum Elektryczno-
Elektroniczne Technik informatyk

3. Technikum Łączności Technik teleinformatyk

4. Technikum Morskie 
i Politechniczne Technik informatyk
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PRZYKŁAD NR 4

Jeśli  interesuje Cię biologia i chemia. W przyszłości
chciałbyś / -łabyś zostać lekarzem lub zająć się 
ochroną środowiska naturalnego, to Twoja lista 
preferencji mogłaby wyglądać następująco: 

Lp. Szkoła Klasa / oddział
1. VI Liceum Ogólnokształcące Klasa medyczna

2. IV Liceum Ogólnokształcące Klasa biologiczno-medyczna

3. Technikum Kształtowania 
Środowiska Technik ochrony środowiska z elementami pożarnictwa
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Przykłady od numeru 1 do 4 pokazują, jak na liście preferencji można „przeplatać” klasy 
z różnych typów szkół.
 
Szkoła, która znajduje się w wierszu z numerem 1 na Twojej liście preferencji jest Twoją szkołą 
pierwszego wyboru. Od tej pory to właśnie ona w procesie rekrutacji będzie się Tobą „opiekować”. 
To do niej będziesz musiał / -ła składać wszelkie dokumenty.
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Nie wpisuj w podaniu nazw szkół, które nie są objęte elektronicznym 
systemem rekrutacji w Szczecinie. 

Nie wszystkie szkoły biorą udział w elektronicznej rekrutacji. 
Nie ma wśród nich większości szkół niepublicznych oraz Liceum Plastycznego 
i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych 
w Szczecinie.

W razie wątpliwości listę szkół biorących udział w elektronicznej rekrutacji 
możesz sprawdzić w INFORMATORZE.

Pamiętaj, że szkoły niepubliczne są płatne. Jeśli zdecydujesz się na wybór takiej 
szkoły, sprawdź ile wynosi czesne. 

Jeśli starasz się o przyjęcie do szkoły, której nie ma w elektronicznym 
systemie rekrutacji Miasta Szczecin, nie umieszczaj jej na liście preferencji.
Musisz udać się do niej osobiście i złożyć wszystkie wymagane przez tę szkołę
dokumenty. Musisz to zrobić niezależnie od elektronicznego systemu rekrutacji Miasta 
Szczecin.



TERMIN SKŁADANIA PODANIA

od  25.04.2016 r.
do  13.05.2016 r.

od  25.04.2016 r.
do  08.06.2016 r.

Kandydaci, którzy w podaniu
wybiorą WYŁĄCZNIE 
a) klasę/-y dwujęzyczną/-e
b) klasę z programem pre-IB (II LO)
                     i/lub
c) klasę/-y sportową/-e      i/lub 
    mistrzostwa sportowego

Kandydaci, którzy 
w podaniu nie mają zamiaru wybrać:

a) klas/-y  dwujęzycznych/-ej
b) klasy z programem pre-IB (II LO)
                     i/lub
c) klas/-y sportowych/-ej 
    i/lub mistrzostwa sportowego

ALBO
spośród wielu preferencji (klas 
w maks. trzech wybranych szkołach) 
w podaniu znajduje się JEDEN, DWA  
lub WIĘCEJ typów klas, o których mowa wyżej.  

Szkoła, która znajduje się w wierszu z numerem 1 na Twojej liście preferencji 
(podanie) jest Twoją szkołą pierwszego wyboru. To wyłącznie do niej zanosisz 

podanie i pozostałe dokumenty. 
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Jeśli w podaniu wybrałeś/-łaś  klasę dwujęzyczną lub klasę 
z programem pre-IB w II Liceum Ogólnokształcącym, pamiętaj, 

że musisz do 13 maja 2016 r. złożyć podanie oraz przystąpić 
do SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Nazwa szkoły Klasa Termin sprawdzianu

V LO w ZSO nr 1
Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim 
jako drugim językiem nauczania

25.05.2016 r. (środa)
godz. 16.00

IX LO w ZSO nr 6
Klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim 
jako drugim językiem nauczania

23.05.2016 r. (poniedziałek)
godz. 16.00

XI LO w ZSO nr 4
Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim 
jako drugim językiem nauczania

30.05.2016 r. (poniedziałek)
godz.16.00

XI LO w ZSO nr 4 Klasa dwujęzyczna z językiem włoskim 
jako drugim językiem nauczania

31.05.2016 r. (wtorek)
godz.16.00

XIV LO w ZSO nr 2 Klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim 
jako drugim językiem nauczania

24.05.2016 r. (wtorek)
godz. 17.00

XIV LO w ZSO nr 2 Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim 
jako drugim językiem nauczania

24.05.2016 r. (wtorek)
godz. 16.00

II LO Klasa z programem pre-IB
18.05.2016 r. (środa) godz. 15.30
(pisemny)
19.05. - 25.05.2016 r. (ustny)
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Warunkiem rozpatrywania Twojej kandydatury w naborze do klasy dwujęzycznej 
lub klasy z programem pre-IB w II Liceum Ogólnokształcącym 

 jest uzyskanie POZYTYWNEGO WYNIKU 
ze SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Nazwa szkoły Klasa Próg kwalifikacyjny

V LO w ZSO nr 1
Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim 
jako drugim językiem nauczania

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian – 50 .
Musisz uzyskać 40% wymaganej liczby punktów, 
aby sprawdzian został uznany za  zdany pozytywnie.

IX LO w ZSO nr 6
Klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim 
jako drugim językiem nauczania

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian – 40 .
Musisz uzyskać 51% wymaganej liczby punktów, 
aby sprawdzian został uznany za  zdany pozytywnie.

XI LO w ZSO nr 4
Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim 
jako drugim językiem nauczania

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian – 70 .
Musisz uzyskać 51% wymaganej liczby punktów, 
aby sprawdzian został uznany za  zdany pozytywnie.

XI LO w ZSO nr 4 Klasa dwujęzyczna z językiem włoskim 
jako drugim językiem nauczania

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian – 60 .
Musisz uzyskać 51% wymaganej liczby punktów, 
aby sprawdzian został uznany za  zdany pozytywnie.

XIV LO w ZSO nr 2 Klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim 
jako drugim językiem nauczania

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian – 100 .
Musisz uzyskać 50% wymaganej liczby punktów, 
aby sprawdzian został uznany za  zdany pozytywnie.

XIV LO w ZSO nr 2 Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim 
jako drugim językiem nauczania

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian – 100 .
Musisz uzyskać 50% wymaganej liczby punktów, 
aby sprawdzian został uznany za  zdany pozytywnie.

II LO Klasa z programem pre-IB

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian (ustny + pisemny) 
– 200 .
Musisz uzyskać 50% wymaganej liczby punktów, 
aby sprawdzian został uznany za  zdany pozytywnie.



Jeśli w podaniu wybrałeś/-łaś  klasę sportową lub klasę mistrzostwa sportowego, 
pamiętaj, że musisz do 13 maja 2016 r. złożyć podanie oraz przystąpić 

do PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Nazwa szkoły Klasa (dyscyplina sportu) Termin i miejsce przeprowadzenia próby

LO z OS w CKS Triatlon / piłka wodna 16.05.2016 r. (poniedziałek)
godz. 15.15 basen CKS

LO z OS w CKS Kajakarstwo olimpijskie 24.05.2016 r. (wtorek)
godz. 19.00 basen CKS

LO z OS w CKS Piłka ręczna chłopców i dziewcząt
16.05.2016 r. (poniedziałek)
godz.10.00 (1. część) i 13.00 (2. część)
Hala sportowa CKS

LO MS w CMS Pływanie 16.05.2016 r. (poniedziałek)
godz. 10.15  basen SDS

LO MS w CMS Piłka nożna chłopców 17.05.2016 r. (wtorek)
godz. 16.00   Stadion ul. Karłowicza

LO MS w CMS Piłka nożna dziewcząt 18.05.2016 r. (środa)
godz. 17.30   Boisko ul. Bandurskiego

           LO MS w CMS Boks 30.05.2016 r. (poniedziałek)
godz. 17.00   Sala bokserska SDS     

XVIII LO w ZS nr 5 Piłka siatkowa dziewcząt 
(Klasa 1 AL med-psych/sport)

23.05.2016 r. (poniedziałek)
godz. 15.00   Hala sportowa ZS nr 5     

XVIII LO w ZS nr 5 
Piłka nożna chłopców

(Klasa 1 AL med-psych/sport)
24.05.2016 r. (wtorek)
godz. 17.00   Boisko „Orlik” ul. Żabia



Warunkiem zakwalifikowania do klasy sportowej lub klasy mistrzostwa sportowego 
 jest uzyskanie POZYTYWNEGO WYNIKU z PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Nazwa szkoły Klasa (dyscyplina sportu) Próg kwalifikacyjny

LO z OS w CKS Triatlon / piłka wodna
Maksymalna liczba punktów za próbę – 100 .
Musisz uzyskać 36% wymaganej liczby punktów, 
aby próba została uznana za zdana pozytywnie.

LO z OS w CKS Kajakarstwo olimpijskie
Maksymalna liczba punktów za próbę – 100 .
Musisz uzyskać 36% wymaganej liczby punktów, 
aby próba została uznana za zdana pozytywnie.

LO z OS w CKS Piłka ręczna chłopców i dziewcząt
Maksymalna liczba punktów za próbę – 100 .
Musisz uzyskać 36% wymaganej liczby punktów, 
aby próba została uznana za zdana pozytywnie.

LO MS w CMS Pływanie
Maksymalna liczba punktów za próbę – 1000 .
Musisz uzyskać 25% wymaganej liczby punktów, 
aby próba została uznana za zdana pozytywnie.

LO MS w CMS Piłka nożna chłopców
Maksymalna liczba punktów za próbę – 100 .
Musisz uzyskać 70% wymaganej liczby punktów, 
aby próba została uznana za zdana pozytywnie.

LO MS w CMS Piłka nożna dziewcząt
Maksymalna liczba punktów za próbę – 100 .
Musisz uzyskać 70% wymaganej liczby punktów, 
aby próba została uznana za zdana pozytywnie.

           LO MS w CMS Boks
Maksymalna liczba punktów za próbę – 830 .
Musisz uzyskać 62% wymaganej liczby punktów, 
aby próba została uznana za zdana pozytywnie.

XVIII LO w ZS nr 5 Piłka siatkowa dziewcząt 
(Klasa 1 AL med-psych/sport)

Maksymalna liczba punktów za próbę – 100 .
Musisz uzyskać 42% wymaganej liczby punktów, 
aby próba została uznana za zdana pozytywnie.

XVIII LO w ZS nr 5 
Piłka nożna chłopców

(Klasa 1 AL med-psych/sport)
Maksymalna liczba punktów za próbę – 100 .
Musisz uzyskać 50% wymaganej liczby punktów, 
aby próba została uznana za zdana pozytywnie.



Podanie wypełniasz elektronicznie.  

Jeśli chcesz mieć dostęp do danych i wyników rekrutacji 
za pośrednictwem internetu, wypełniając podanie, pamiętaj 
o zaznaczeniu odpowiedniego pola. Wraz z podaniem wydrukuje się 
wtedy Twój indywidualny numer PIN (hasło dostępu do danych).

Musisz wpisać swój PESEL i PIN, aby sprawdzić swoje dane w internecie. .

Jeśli nie zaznaczysz opcji dostępu do danych przez internet, wyniki naboru 
będą dostępne wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

PESEL i PIN należy chronić i nie udostępniać osobom postronnym.

Pamiętaj o wydrukowaniu podania i jego podpisaniu. 
Wydrukowane podanie muszą podpisać także Twoi rodzice (prawni opiekunowie).  
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W terminie od 25.04.2016 r. do 13.05.2016 r. 
                                      lub  do 08.06.2016 r.

 składasz w szkole pierwszego wyboru podanie + ...

opis sytuacji warunek

Jeśli wybrałeś/-łaś na pierwszym miejscu 
lub w kolejnych preferencjach

KLASĘ ZAWODOWĄ (zawód), ...

musisz udać się do każdej ze szkół
zawodowych, które umieściłeś/-łaś w podaniu 
i poprosić o wydanie skierowania na badania lekarskie. 
Aby podjąć naukę w wybranym zawodzie, lekarz musi stwierdzić, że 
Twój stan zdrowia Ci na to pozwala (musi wydać zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu). 

Jeśli wybrałeś/-łaś na pierwszym miejscu 
lub w kolejnych preferencjach

KLASĘ INTEGRACYJNĄ i jesteś osobą 
niepełnosprawną, ...

musisz przedłożyć w szkole z klasą integracyjną ORZECZENIE 
O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO wydane na okres 
nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Jeśli w terminie składania 
podań nie będziesz jeszcze posiadał/-ła ww. orzeczenia, możesz je 
przedłożyć w terminie, w którym będziesz uzupełniał/-ła podanie 
o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum 
i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.   

Jeśli wybrałeś/-łaś na pierwszym miejscu 
lub w kolejnych preferencjach

KLASĘ SPORTOWĄ lub KLASĘ 
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO, ...

musisz przedłożyć w szkole z klasą sportową lub MS pisemną 
zgodę rodziców na uczęszczanie do ww. typu klasy (formularz 
odnajdziesz na stronie NABORU) oraz musisz przedłożyć 
ORZECZENIE LEKARSKIE o Twojej zdolności do uprawiania 
danej dyscypliny sportu.  Jeśli w terminie składania podań nie 
będziesz jeszcze posiadał/-ła ww. orzeczenia, możesz je przedłożyć 
w terminie, w którym będziesz uzupełniał/-ła podanie o przyjęcie 
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.   



W terminie od 25.04.2016 r. do 13.05.2016 r. 
                                      lub  do 08.06.2016 r.

 składasz w szkole pierwszego wyboru podanie + ...

Opis sytuacji Co zrobić?
Jeśli spełniasz jeden lub kilka z następujących 

kryteriów:
a) wychowujesz się w wielodzietnej rodzinie,
b) jesteś osobą niepełnosprawną,
c) jeden z Twoich rodziców jest niepełnosprawny,
d) oboje Twoi rodzice są niepełnosprawni,
e) Twoje rodzeństwo jest niepełnosprawne,
f)  samotnie w rodzinie wychowuje Cię matka 
     lub ojciec,
g) Twoimi rodzicami są opiekunowie zastępczy. 

Rodzice (prawni opiekunowie) lub jeden z rodziców
powinni / powinien wypełnić oświadczenie / -a 
(formularze dostępne na stronie NABORU).
Zanieś je wraz z podaniem do szkoły pierwszego 
wyboru.

Pamiętaj, że ww. oświadczenia mają w postępowaniu rekrutacyjnym znaczenie 
wyłącznie wtedy, gdy szkoła dysponuje mniejszą liczbą miejsc do danej klasy niż 
liczba zainteresowanych oraz gdy inny kandydat lub kandydaci do danej klasy 
uzyskali taką samą liczbę punktów, co Ty.  

Powyższe kryteria są łącznie brane pod uwagę i mają jednakową wartość.

www.nabor.pcss.pl/szczecin                   pe.szczecin.pl
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do 3 czerwca 2016 r. do godz. 15.00
dowiesz się, czy osiągnąłeś /-łaś wymagany próg kwalifikacyjny, tj.

czy Twój wynik ze sprawdzianu i/lub próby jest wynikiem pozytywnym.  

Jeśli wybrałeś w podaniu:
a) klasę dwujęzyczną i/lub klasę z programem pre – IB w II LO 
b) klasę sportową i/lub klasę mistrzostwa sportowego
                oraz przystąpiłeś / -aś do SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
                                        i/lub PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ,    
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Jeśli wybrałeś tę klasę w podaniu, 
zostaniesz poinformowany o jej zamknięciu 
do 15 czerwca 2016 r. do godz. 15.00
Informacja zostanie opublikowana na stronie NABORU.  

Jeśli liczba kandydatów zainteresowanych daną klasą / zawodem 
będzie niewystarczająca, Wydział Oświaty UM Szczecin 
w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły
może podjąć decyzję o zamknięciu naboru 
do tej klasy jeszcze przed ogłoszeniem wyników rekrutacji.
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Możesz to zrobić w terminie 
od 16.06.2016 r. do 24.06.2016 r.

Nowe podanie zanosisz wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.  

Jeśli:
a) wybrałeś /-łaś klasę, do której nabór został zamknięty,
b) dowiedziałeś/-łaś się, że Twój wynik ze SPRAWDZIANU 
    KOMPETECJI JĘZYKOWYCH / PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
    jest negatywny,
c) osiągnąłeś /-łaś słabe wyniki na egzaminie gimnazjalnym
    i prawdopodobnie masz nikłe szanse, aby dostać się
    do klas/-y, które umieściłeś w podaniu, 

ROZWAŻ ZMIANĘ SWOICH PREFERENCJI (nowe podanie). 
   



                                        W terminie 
od 24.06.2016 r. do 28.06.2016 r. do godz. 15.00
pamiętaj o uzupełnieniu swojego podania o: 
 
a) kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną 
    przez dyrektora gimnazjum,
b) kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
    poświadczoną przez dyrektora gimnazjum

  
c) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wyłącznie w przypadku
    wyboru w podaniu klas zawodowych),
d) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli jesteś osobą 
    niepełnosprawną i wybrałeś/-łaś w podaniu klasę integracyjną),
e) orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu
    (wyłącznie w przypadku wyboru w podaniu klas sportowych lub mistrzostwa sportowego).                                   

Te dokumenty zanosisz do szkoły, w której złożyłeś podanie. 

Te dokumenty zanosisz do szkoły / szkół, w których tworzone są te klasy. 
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5 lipca 2016 r. do godz. 15.00
możesz sprawdzić w internecie

lub w szkole pierwszego wyboru,
do jakiej szkoły i klasy zakwalifikowałeś się.

* jeśli komisja rekrutacyjna szkoły pierwszego wyboru wystąpiła do wójta, burmistrza lub prezydenta 
  miasta z wnioskiem o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach (patrz 23. slajd), 
  poznasz wynik naboru w terminie do 18 lipca 2016 r.  
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Do 12 lipca 2016 r. do godz. 12.00
musisz potwierdzić swoją wolę do podjęcia 

nauki w danej szkole ponadgimnazjalnej, 
do której zostałeś/-łaś zakwalifikowany/-na

w formie przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia

o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

* jeśli komisja rekrutacyjna szkoły pierwszego wyboru wystąpiła do wójta, burmistrza lub prezydenta   
  miasta z wnioskiem o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach (patrz 23. slajd), 
  potwierdzasz swoją wolę nauki  w terminie do 25 lipca 2016 r.  
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Do 26 lipca 2016 r. do godz. 14.00
szkoły ponadgimnazjalne podają do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do klas pierwszych.
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Jeśli nie zostałeś/łaś przyjęty/-a
do żadnej ze szkół ponadgimnazjalnych,
które ująłeś/-aś w podaniu,

sprawdź w systemie NABORU, w których 
szkołach są jeszcze wolne miejsca. 

Do 26 sierpnia 2016 r.
trwa w tych szkołach postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.



NABÓR ZAKOŃCZONY.

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Oświaty
tel. 91 42 45 640
      91 42 45 639
      91 42 45 166
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