REKRUTACJA W TECHNIKUM ENERGETYCZNYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Drogi Ósmoklasisto!
Jeśli jesteś uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej, to nadeszła pora na podjęcie przez Ciebie decyzji o wyborze
dalszej drogi kształcenia. Pamiętaj, że:


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

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, podpisany przez co najmniej jednego rodzica/ opiekuna
prawnego, wraz z dokumentami należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły:
od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.
W szkole 1- go wyboru należy złożyć:
•

„Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej” - dostępny na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan
KROKI POSTĘPOWANIA

1. Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. (do godz.15.00) przyjdź do sekretariatu Technikum Energetycznego w celu
uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o poniższe dokumenty:
♦ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
♦ zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
2. Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. (do godz.15.00) możesz dokonać zmiany szkół, do których kandydujesz i złożyć
nowy wniosek o przyjęcie do szkoły 1-go wyboru wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3. W terminie od 17 maja do 26 lipca 2021 r. odbierz w sekretariacie skierowanie na badania lekarskie.
Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane w zawodzie technik informatyk.
4. Dnia 22 lipca 2021 r. nastąpi ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
5. Jeśli udało Ci się zakwalifikować do Technikum Energetycznego i chcesz kontynuować naukę w tej szkole:
W terminie od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (do godz. 15.00) Twój rodzic zobowiązany jest potwierdzić wolę
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty, jeśli nie zostały złożone we wcześniejszym terminie, oraz zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
6. Dnia 2 sierpnia 2021 r. (do godz. 14.00) komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości informacje
dotyczące listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
7. Do 5 sierpnia 2021 r. Twoi rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia. Komisja sporządza uzasadnienie do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia
8. Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia możesz wraz z rodzicem wnieść do dyrektora szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
9. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania
do dyrektora szkoły.

