Zasady rekrutacji do szkoły Ponadpodstawowej
na rok szkolny 2021/2022
4.05 - 10.05.2021 Przeszkolenie przez pedagoga uczniów klas 8 w zakresie elektronicznego
systemu rekrutacji.
Od 10.05.2021 uczeń korzystając ze strony nabor.pcss.pl/kwidzyn samodzielnie w domu
wypełnia wniosek do szkoły ponadpodstawowej (jeżeli uczeń nie ma możliwości drukowania
w domu może wdrukować wniosek w czytelni szkolnej - po ustaleniu terminu
z pedagogiem).
do 7.06. 2021 Uczeń dostarcza komplet dokumentów do wychowawcy lub pedagoga
(w zależności od formy nauczania) informacja co zawiera komplet dokumentów
przedstawione w szczegółowych informacjach dotyczących rekrutacji.
Od 17.05 do 21.06. 2021 Złożenie kompletu wniosków do szkoły ponadpodstawowej
pierwszego wyboru – składa pedagog.
Od 17.05 do 31.05.2021 Złożenie wniosku o przyjęcie do Sportowego Liceum
Ogólnokształcacego ( szczegółowych informacji dotyczących – składa pedagog.
1.06.2021 9.00 I Termin Przeprowadzenie prób sprawnościowych przez Sportowe Liceum
Ogólnokształcące dla klas mundurowych (dziewczęta i chłopcy) i piłka ręczna chłopcy
– 7.06.2021, piłka ręczna dziewczęta – do 17.06.2021 podanie kandydatom wyników prób
sprawnościowych.
28.06.2021 9.00 II Termin Przeprowadzenie prób sprawnościowych przez Sportowe Liceum
Ogólnokształcące dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili w I Terminie.
25.06 – 14.07.2021 – dostarczenie kopi świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach
egzaminu – składa pedagog
22.07.2021 - Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
szkoły ponadpodstawowej. Informację o tym, do której klasy uczeń się dostał znajdzie na
liście wywieszonej w szkole ponadpodstawowej oraz na stronie internetowej.
23. 07. – 30.07. 2021 r. do godz. 1500 - dostarczenie dokumentów do szkoły
ponadpodstawowej przez rodzica ucznia:
•

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

•

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu

•

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu - dotyczy uczniów Technikum, Szkoły Branżowej I Stopnia.
Jest to potwierdzenie woli nauki w danej szkole ponadpodstawowej. Niedostarczenie
w wyznaczonym terminie wskazanych dokumentów jest dla szkoły
ponadpodstawowej informacją, że uczeń rezygnuje z uczęszczania do szkoły.

do 26.07.2021 - wydanie przez szkołę ponadpodstawową – prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie – dotyczy kandydatów do technikum, Szkoły
Branżowej I Stopnia – uczeń musi odebrać z sekretariatu szkoły ponadpodstawowej.

2.08.2021 do godz.1400 - podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych do szkoły
ponadpodstawowej. Uczeń sprawdza czy jest na liście przyjętych do szkoły której dostarczył
oryginały dokumentów.

W przypadku absolwentów, którzy nie zostali przyjęci do szkoły
ponadpodstawowej w przedstawionym postępowaniu rekrutacyjnym mogą
uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym – informacji udzieli dyrektor
właściwej szkoły ponadpodstawowej.
Proszę zapoznać się ze Szczegółowymi informacjami o rekrutacji
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do szkoły Ponadpodstawowej
na rok szkolny 2021/2022
Uczniowie wypełniają podanie w formie elektronicznej na stronie
www.nabor.pcss.pl/kwidzyn następnie drukują wniosek (jeżeli uczeń nie może w domu,
drukuje w czytelni po uzgodnieniu terminu z pedagogiem) - rodzic i uczeń podpisują, uczeń
przynosi do wychowawcy/pedagoga w dniach do 7.06.2021
Komplet dokumentów który będzie zawierał:
− Wniosek o przyjęcie do szkoły (2 strony)- podpisany przez rodzica i ucznia,
− Kwestionariusz deklaracji Języków obcych- podpisany przez rodzica i ucznia (druk
uczeń odbiera u pedagoga lub drukuje ze strony),
− przy wyborze LO i Sportowego LO – kwestionariusz wybór przedmiotów
rozszerzonych (druk uczeń odbiera u pedagoga lub drukuje ze strony)
Zaświadczenia w przypadku uczniów którzy we wniosku w kryterium uzupełniającym wpisali
- TAK
1. Wielodzietności (tzn. od trojga dzieci niepełnoletnich) – należy wypełnić
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (druk uczeń możne odebrać
u pedagoga lub wydrukować ze strony).
2. Samotnego wychowania – należy wypełnić oświadczenie o samotnym
wychowaniu dziecka (druk można odebrać u pedagoga) w przypadku rozwodu,
separacji, śmierci jednego z rodziców należy dołączyć – wyroku sądu o rozwodzie
lub separacji lub akt zgonu oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez rodzica ucznia - czyli z adnotacją - „Za zgodność z oryginałem”
i czytelny podpis rodzica.
3. Niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności rodzica kandydata,
rodzeństwa kandydata – należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności – oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica ucznia – czyli z adnotacją „Za zgodność z oryginałem”
i czytelny podpis rodzica.

4. Rodziny zastępczej – należy dostarczyć dokument potwierdzający objęcie dziecka
pieczą zastępczą - oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez rodzica ucznia – czyli z adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i czytelny
podpis rodzica.
- zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty konkursów i olimpiad o zasięgu
wojewódzkim, ponadwojewódzkim, ogólnopolskim - oryginał bądź odpis poświadczony
urzędowo lub kopia poświadczona za zgodność przez szkołę podstawową lub rodzica
ucznia
- opinię PPP w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do
szkoły ponadgimnazjalnej - oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez szkołę podstawową rodzica ucznia
− W przypadku uczniów, którzy wybierają liceum sportowe – należy dostarczyć
zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza rodzinnego o bardzo dobrym stanie
zdrowia, pisemną zgodę rodzica (druki do pobrania u pedagoga)
− W przypadku uczniów, którzy wybierają w Branżowej Szkole I Stopnia – KLASĘ
WIELOZAWODOWĄ muszą dostarczyć: umowę o pracę (z datą od 1.09.2021) od
rzemieślnika u którego będą odbywać praktyczną naukę zawodu.
Na podaniu uczeń wpisuje szkoły według swoich preferencji – może umieścić 3 szkoły,
i dowolną liczbę klas/oddziałów w zakresie tych 3 szkół.
WAŻNE
− W przypadku osoby, która składa dokumenty również do szkoły poza powiat Kwidzyna
w podaniu nie wpisuje tej szkoły i CAŁĄ REKRUTACJĄ do szkoły poza powiatem zajmuje
się INDYWIDUALNIE – w takim przypadku uczeń powinien dostarczyć do pedagoga
pisemną informację podpisaną przez rodzica do jakiej szkoły składa dokumenty - podając
nazwę szkoły i miejscowość.
− W przypadku ucznia, który składa dokumenty TYLKO do szkoły poza powiat Kwidzyna nie
uczestniczy w rekrutacji na terenie powiatu kwidzyńskiego i CAŁĄ REKRUTACJĄ do szkoły
poza powiatem zajmuje się INDYWIDUALNIE – w takim przypadku uczeń powinien
dostarczyć do pedagoga pisemną informację podpisaną przez rodzica do jakiej szkoły
składa dokumenty - podając nazwę szkoły i miejscowość.
Szkoła Podstawowa zajmuje się tylko rekrutacją do szkół z powiatu kwidzyńskiego
Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdą się na stronie www.nabor.pcss.pl/kwidzyn

