PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

!

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych zakładają swoje konta w systemie oraz
wybierają szkoły i układają listę wybranych oddziałów w kolejności od najbardziej do najmniej
preferowanego. MoŜna logować się nawet w kilku systemach, ale bez względu na to w ilu systemach
zaloguje się kandydat, moŜe on wybrać w nich wszystkich w sumie tylko trzy szkoły i ani jednej więcej
Dokonując wyboru pamiętaj, Ŝe masz prawo kandydować łącznie najwyŜej do trzech szkół, ale moŜesz
w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów w określonej przez ciebie kolejności.
! Kandydaci drukują podanie z systemu.
Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do:
o zasadniczych szkół zawodowych oraz techników – pobierają skierowania do lekarza dopiero gdy
zostaną przyjęci do szkoły, zaświadczenia lekarskie składają do 25 sierpnia w sekretariacie szkoły;
Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) oraz załączniki
zaznaczone we wniosku, kandydat zanosi do szkoły, w której jest oddział wybrany przez niego jako
pierwszy – jest to szkoła pierwszego wyboru.
! Kandydat moŜe zmieniać decyzję dotyczącą wyboru oraz kolejności oddziałów i szkół.
W celu wprowadzenia zmiany do systemu naleŜy:
o z jednym z rodziców (prawnych opiekunów) udać się do szkoły pierwszego wyboru,
o anulować złoŜone podanie i odebrać załączniki,
o upewnić się, czy szkoła wprowadziła do systemu informację o anulowaniu podania,
o wprowadzić do systemu nowe informacje,
o wydrukować i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) nowe podanie,
o złoŜyć nowe podanie wraz z załącznikami do szkoły, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.
! Kandydat wprowadza swoje oceny ze świadectwa, z egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych
osiągnięciach odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum do systemu.
! Kandydaci składają kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkole
pierwszego wyboru.
! Kandydat sprawdza w Internecie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie został zakwalifikowany
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w niej oryginałów: świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych
dokumentów. Uwaga! W przypadku nie złoŜenia oryginału świadectwa w terminie (nie potwierdzenia
woli uczęszczania do szkoły), kandydat nie będzie umieszczony na liście przyjętych.
! Kandydat sprawdza w Internecie lub na liście wywieszonej w szkole, czy został przyjęty. Kandydat,
który nie zdołał zakwalifikować się do Ŝadnego oddziału moŜe uzyskać informacje o wolnych miejscach,
jakie pozostały w szkołach ponadgimnazjalnych w systemie.
Kandydat, który nie zdołał zakwalifikować się do Ŝadnego oddziału moŜe wziąć udział
w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej przez szkoły, w których są wolne miejsca.
W tym celu
składa dokumenty (kserokopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego) do wybranych szkół, które nie dokonały naboru.
! Kandydaci zakwalifikowani w ramach rekrutacji uzupełniającej składają oryginał świadectwa w szkole, do
której zostali przyjęci.

