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TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Nabór I – rekrutacja elektroniczna 

Rodzaj czynności Terminy 

Uruchomienie  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym 
informacji o krośnieńskich szkołach ponadgimnazjalnych  

28 lutego 2014 r. 

REKRUTACJA -I termin 

Wypełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  
w Internecie na stronie http://nabor.pcss.pl/krosno 

 od 7 kwietnia do 28 maja 2014r. 

Targi Edukacyjne - prezentacja oferty szkół ponadgimnazjalnych  
 i konsultacje dla gimnazjalistów w sprawie zasad naboru elektronicznego 
do szkół prowadzonych przez Gminę Krosno 

7-8 kwietnia 2014 r. 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  

w szkole pierwszego wyboru -można wybrać oddziały w 3 szkołach  
14 -28 maja 2014 r. 

Test sprawności fizycznej do klasy sportowej – piłka nożna 5-7 czerwca 2014 r.  

Ogłoszenie wyników testu sprawnościowego w klasie sportowej 10 czerwca 2014 r. 

Możliwość zmiany listy preferencji szkół i oddziałów  23 - 25 czerwca 2014 r. do godz. 1500 

Składanie w szkole pierwszego wyboru: oryginału lub kopii świadectwa 
ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego i innych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 
rekrutacyjnych 

27 czerwca – 1 lipca 2014 r. do 
godz.1500 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych do szkoły. 

do 4 lipca 2014 r. do godz. 900 

Składanie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia 

o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz oświadczenia woli podjęcia nauki 
w oddziale/szkole do której kandydat został zakwalifikowany   

4 - 7 lipca 2014 r. do godz. 1500 

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 
szkół ponadgimnazjalnych lub informacji o liczbie wolnych miejsc 
(komisje rekrutacyjne przyjmują do oddziału/szkoły wyłącznie kandydatów 
zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy dostarczyli oryginały wymaganych 
dokumentów i potwierdzili zamiar uczęszczania do szkoły, do której zostali 
zakwalifikowani)  

8 lipca 2014 r. do godz. 1000 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA (rozpoczyna się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych) złożeniem do przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej wniosku o uzasadnienie odmowy 
przyjęcia  kandydata do szkoły.  

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W SZKOŁACH DYSPONUJĄCYCH WOLNYMI MIEJSCAMI  
– bez narzędzi informatycznych, na zasadach takich jak w  I terminie  

Ogłoszenie naboru uzupełniającego do oddziałów/ szkół dysponujących 
wolnymi miejscami.  

8 lipca 2014 r. do godz. 1500
 

Składanie wniosków i kopii dokumentów do szkół/ oddziałów, które 
prowadzą nabór uzupełniający przez kandydatów nie przyjętych do żadnej 
ze szkół – wnioski składa się do nie więcej niż 3 szkół wpisując 
w kolejności preferencje 

8 lipca do 9 lipca 2014 r.  
do godz.1500 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych do szkoły (kandydat zakwalifikowany na wyższych 
preferencjach nie jest kwalifikowany do szkół / oddziałów na niższych 
preferencjach)  

10 lipca do godz. 1500 

http://nabor.pcss.pl/krosno
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Składanie oryginałów  świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz oświadczenia woli podjęcia nauki 
w oddziale/szkole do której kandydat został zakwalifikowany   

do 11 lipca do godz.1500 

Ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym  

do 14 lipca do godz.1200 

Dodatkowe rekrutacja  na wolne miejsca  w szkołach wymagane oryginały: 

świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu gimnazjalnego). 

25 – 28 sierpnia 2014r.  

Zakończenie rekrutacji – ogłoszenie listy przyjętych  29 sierpnia 2014 r. 

 


