WAŻNIEJSZE TERMINY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PILSKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Termin

Dzień tygodnia

Godzina

od 17 maja
do 21 czerwca

poniedziałek
poniedziałek

do 15.00

od 25 czerwca
do 14 lipca

piątek
środa

do 15.00

od 25 czerwca
do 26 lipca
22 lipca

piątek
poniedziałek
czwartek

od 15 lipca
do 26 lipca

poniedziałek
poniedziałek

od 23 lipca
do 30 lipca

piątek
piątek

do 15.00

2 sierpnia

poniedziałek

do 14.00

2 sierpnia

poniedziałek

MK/JK luty 2021

do 15:00

Co robi kandydat
Rejestruje się (www.pila.edu.com.pl) za pomocą systemu
elektronicznego, do (najwyżej) trzech wybranych szkół
ponadpodstawowych i wskazuje wybrane oddziały (w
każdej ze szkół można wskazać kilka oddziałów. Wybór
więcej niż jednego oddziału w szkole pierwszego wyboru
będzie przez system traktowany jako pierwszy wybór).
UWAGA: powyższą czynność można wykonać
z dowolnego miejsca, z którego jest dostęp do Internetu.
Składa podanie tylko w szkole pierwszego wyboru,
podpisane przez siebie oraz rodzica lub opiekuna
prawnego.
Podanie to można złożyć bezpośrednio w szkole, w formie
elektronicznej (skan podpisanego wydruku) na adres:
zsbpila.sekretariat@gmail.com, lub pocztą tradycyjną na
adres szkoły: ZSB w Pile, ul. Kilińskiego 16, 64-920 Piła.
Uzupełnia informacje w systemie naboru elektronicznego
– wpisuje osiągnięcia ze świadectwa oraz z egzaminu
ósmoklasisty, a następnie dostarcza do wybranej szkoły
pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły oraz
dyplomy za udział w olimpiadach, konkursach i zawodach
od szczebla powiatowego, o ile te osiągniecia nie zostały
umieszczone na świadectwie. Dostarcza również
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
W tym okresie istnieje możliwość zmiany wyboru
preferencji kandydata.
Odbiera skierowanie na dokształcanie teoretyczne (dla
kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia).
Zapoznaje się z listą kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do wybranej
(wybranych) szkoły (szkół).
Odbiera wydawane przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowanie na badanie lekarskie.
Dotyczy osób znajdujących się na liście kandydatów
zakwalifikowanych.
Osoby niezakwalifikowane odbierają dokumenty złożone w
celach rekrutacyjnych.
Potwierdza wolę przyjęcia przedkładając oryginał
świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie złożył go
wcześniej.
Dostarcza zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu oraz zaświadczenie od
pracodawcy o przyjęciu ucznia branżowej szkoły I stopnia
w celu przygotowania zawodowego.
Zapoznaje się z listą kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły.
Informacja o liczbie wolnych miejsc w oddziałach.
(Informacje przekazane też do WKO)

