REKRUTACJA W TECHNIKUM ENERGETYCZNYM NA ROK SZKOLNY 2019/2020
– DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Drogi Gimnazjalisto!
Jeśli jesteś uczniem trzeciej klasy gimnazjum, to nadeszła pora na podjęcie przez Ciebie decyzji o
wyborze dalszej drogi kształcenia.
Pamiętaj, że:
•

Możesz wybrać nie więcej niż 9 szkół ponadgimnazjalnych, które odpowiadają Twoim
zainteresowaniom.

•

Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której najbardziej Ci zależy.

•

Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w 9 wybranych przez Ciebie szkołach - im
więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły.

•

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu odbywa się poprzez elektroniczny
system naboru, do którego zalogować się możesz poprzez stronę
https://nabor.pcss.pl/poznan

Składanie dokumentów do, co najwyżej, 9 wybranych szkół ponadgimnazjalnych trwa
od 13 maja do 31 maja 2019 r. do godz.15.00.
W szkole pierwszego wyboru należy wówczas zostawić:
•

„Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej” - dostępny na stronie:
https://nabor.pcss.pl/poznan Wniosek musi być wydrukowany i podpisany własnoręcznie
przez kandydata oraz jednego z rodziców! Wniosek wypełniony tylko elektronicznie, a nie
złożony w szkole, nie bierze udziału w rekrutacji!

•

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół w
terminie od 14 czerwca do 19 czerwca 2019 r. do godz. 15:00. Jeżeli dokonasz zmiany
wyboru szkoły lub zmiany kolejności wybranych szkół, ponownie zanieś podpisany wniosek
do szkoły pierwszego wyboru.

DALSZE KROKI POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYZNACZENIA TECHNIKUM ENERGETYCZNEGO
JAKO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU:
1. W terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godziny 15.00. uzupełnij w sekretariacie TE
wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru o poniższe dokumenty:
♦ oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
♦ zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
♦ zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,
♦ dyplomy osiągnięć wypisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

2. Najpóźniej 16 lipca 2019 r. (godz. 10.00) nastąpi ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do szkoły.
3. Jeśli udało Ci się zakwalifikować do Technikum i chcesz kontynuować naukę w tej szkole:
♦ Do 18 lipca 2019 r. w sekretariacie odbierz skierowanie na badania lekarskie.
♦ Do 24 lipca 2019 r. (godz. 13.00) należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, jeśli nie zostały złożone we wcześniejszym terminie oraz zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.
4. Do 25 lipca 2019 r. (godz. 13.00) komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości informacje
dotyczące listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
5. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją komisji rekrutacyjnej, Twoi Rodzice mają prawo do złożenia
odwołania. Odwołanie należy złożyć do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej Technikum
Energetycznego w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia ostatecznej listy przyjętych. Odwołanie zostanie
rozpatrzone w ciągu siedmiu dni od daty jego złożenia.

