XVII TARGI SZKÓŁ
POLIC I SZCZECINA
2020

W związku z niemożnością przeprowadzenia Targów Szkół, zamieszczamy krótkie informacje dotyczące
REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021 w szkołach zainteresowanych udziałem
w XVII TARGACH SZKÓŁ POLIC I SZCZECINA 2020.
Informacje uzupełnianie będą sukcesywnie.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce OFERTADoradztwo zawodowe
http://poradniapolice.pl/oferta/doradztwo-zawodowe/
W pierwszej kolejności zamieszczamy dane dotyczące podstawy prawnej oraz elektronicznego systemu
rekrutacyjnego Miasta Szczecin. Rekrutacja w Zespole Szkół w Policach odbywa się na dotychczasowych
zasadach.
PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI
Zarządzenie Nr 2 /2020
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym klas wstępnych przygotowujących
uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w liceach i technikach, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo
oświatowe), do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych liceów
ogólnokształcących dla dorosłych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół
policealnych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie zachodniopomorskim.

Dokumenty dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie:
http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/harmonogram-rekrutacji-do-szkolponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021/

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy
postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas
wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla
młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty,
w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch
etapach:



od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo
ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do
których będą kandydować.
Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole
ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych
predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach
ponadpodstawowych.
Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:




do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do
szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z
wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron
internetowych tych jednostek.
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej
Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o
braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie

lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o
braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic
kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia
2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas
zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później
niż do 25 września 2020 r.
Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.
Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie
Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w
art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w
postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono
od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego
postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo
oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane
postępowanie rekrutacyjne.
W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla
młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie
decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2
ustawy – Prawo oświatowe).
Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom
i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7
ustawy – Prawo oświatowe).
Konsultacje dotyczące projektu harmonogramu
Od 8 do 13 maja br. przeprowadzono konsultacje zewnętrzne dotyczące projektu terminów postępowania
rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych
szkół ponadpodstawowych (o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe), z wyjątkiem
szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok
szkolny 2020/2021.
Otrzymaliśmy uwagi od ponad 200 podmiotów, w tym osób prywatnych, nauczycieli, rodziców,
samorządów, dyrektorów szkół i placówek, a także kuratorów oświaty. Wszystkie uwagi zostały
szczegółowo przeanalizowane, a część z nich, po ich uwzględnieniu, wpłynęła na ostateczny kształt
harmonogramu. Dziękujemy za zainteresowanie konsultacjami i współpracę przy konstruowaniu
terminarza.
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej
szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

SYSTEM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI PROWADZONEJ W WIELU MIASTACH W POLSCE
W NABORZE 2020 możesz wybrać 3 szkoły, które najbardziej Cię interesują. Szkoły należy ułożyć w kolejności od 1 do 3,
zgodnie z tym, w której szkole chcesz uczyć się najbardziej, a w których w dalszej kolejności. Możesz wybrać dowolną ilość
klas (czyli profili).

KROK 1. Wchodzimy na stronę https://nabor.pcss.pl/

KROK 2. Otwieramy folder Wdrożenia
Tutaj mamy możliwość przeanalizowania szkół z całej Polski. Wystarczy wybrać dany typ szkoły i najechać
kursorem na wybrana przez nas miejscowość. Wówczas zobaczymy szkoły objęte naborem elektronicznym w
danym rejonie. Wybierzmy np. Poznań.

KROK 3. Jak widzimy, szkoły w Poznaniu mają już przygotowaną i zawieszoną na stronie ofertę do rekrutacji.
Sprawdźmy, co proponuje klasa 1 A. Klikamy na link klasy 1A i ….

KROK 4. … mamy informacje o cyklu kształcenia, językach obcych, przedmiotach podstawowych,
rozszerzonych, etc… . Tak samo postępujemy w przypadku każdego innego miasta prowadzącego rekrutację
elektroniczną.

A TERAZ CZAS NA SZCZECIN
KROK 1. otwieramy stronę https://www.nabor.pcss.pl/szczecin
KROK 2. WYBIERAMY Szczecin

Aplikując do szkół ponadpodstawowych uaktywniamy link Szkoła ponadpodstawowa, wybieramy typ szkoły
i wypełniany kolejno wymagane dane. Możemy również dzięki lokalizacji zorientować się, gdzie dokładnie jest
położona dana szkoła. Jeżeli ubiegamy się o miejsce w Bursie lub Internacie uaktywniamy link Bursa/Internat
i również wypełniamy wniosek. WAŻNE JEST STARANNE WYPEŁNIENIE DANYCH. W przeciwnym
przypadku system może odrzucić naszą aplikację.
KROK 3. Szczecin

KROK 4.

Progi punktowe z zeszłego roku do poszczególnych klas
https://waszaedukacja.pl/ponadgimnazjalne/zachodniopomorskie/szczecin

INNE MOZLIWOŚCI ZNALEZIENIA SZKOŁY
Strona e. Edukacja – Baza placówek edukacyjnych w Polsce – eduBaza https://www.edubaza.pl/ jest bardzo prosta
w obsłudze, możemy na niej swobodnie sprawdzić:
1. jakie szkoły znajdują się w określonych województwach, np. szkoły branżowe https://szkolybranzowe.edubaza.pl/, licea https://liceum.edubaza.pl/, technika https://technikum.edubaza.pl/, szkoły
artystyczne https://szkoly-artystyczne.edubaza.pl/, szkoły policealne https://szkolypolicealne.edubaza.pl/,
studia https://studia.edubaza.pl/ oraz https://uczelnie.studentnews.pl/ ,
2. jaka jest aktualnie klasyfikacja zawodów, https://www.kwalifikacjezawodowe.info/,
3. kursy zawodowe https://kursy.kwalifikacjezawodowe.info/.
KROK 1. Otwieramy stronę https://www.edubaza.pl/, wybieramy interesujący nas typ szkoły np. licea. Otwira się
mama Polski, zaznaczamy kursorem interesujące nas województwo.

KROK 2. Po uaktywnieniu obszaru danego województwa widzimy wykaz wszystkich liceów w porządku
alfabetycznym miejscowości, w których się znajdują.

KROK 3. Dla potrzeb pokazu, wybrano Licea w Policach. Znaleziono 5 szkół (po przewinięciu paska widać
jeszcze piata szkołę).

KROK 4. Aktywując link danej szkoły uzyskujemy o niej informacje oraz przekierowanie na stronę szkoły.

Powodzenia w poszukiwaniu szkoły dla Siebie !!!!
Doradca zawodowy,
Aneta Wojak
Zapytania proszę kierować pod adres: a.wojak@poradniapolice.pl

Do opracowania wykorzystano materiały zamieszczone na stronach:
1.
2.
3.
4.

http://bip.kuratorium.szczecin.pl/?app=zarzadzenia&nid=9157&y=2020
https://nabor.pcss.pl/
https://www.edubaza.pl/
https://waszaedukacja.pl/ponadgimnazjalne/zachodniopomorskie/szczecin

