
 

Nabór  do  szkół 

ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                  

w  powiecie  nyskim 

Poradnik kandydata 
 Skrócony przewodnik dla ucznia gimnazjum 
 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych  
w powiecie nyskim  będzie prowadzona przy pomocy systemu 
elektronicznego. Nabór wspomagany takim systemem daje znacznie 
większy komfort przy wyborze szkoły i oczekiwaniu na wyniki przyjęd. 
 

 Serwis internetowy dostarczy Ci informacji o  ofercie szkół 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. 

 Maksymalnie możesz wybrad trzy szkoły ponadgimnazjalne/ 
ponadpodstawowe i dowolną liczbę klas (oddziałów) w tych 
szkołach. Ustal kolejnośd wybranych przez siebie oddziałów – na 
pierwszym miejscu wpisz tę klasę w szkole, w której najbardziej 
chciałbyś się uczyd.  

 Złóż wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej. 
Stwórz listę preferencji, wypełnij pozostałe pola formularza, 
wydrukuj wniosek. Podpisz wniosek z rodzicami, a potem zanieś go 
do szkoły pierwszego wyboru. 

 Gdy otrzymasz  świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, 
do szkoły pierwszego wyboru zanieś kopie świadectwa 
i zaświadczenia o wynikach egzaminu. 

 Wyniki rekrutacji będą dla Ciebie dostępne w Informatorze po 
podaniu numeru PESEL oraz indywidualnego hasła PIN. 

 Oryginały dokumentów zanieś do szkoły, która umieści Cię na liście 
przyjętych kandydatów, celem potwierdzenia woli nauki w tej 
szkole. Gdybyś nie dostał się do wskazanej szkoły, możesz  
w Informatorze sprawdzid, które szkoły i klasy mają jeszcze wolne 
miejsca. 
 

 

 

1. Zapoznaj się z ofertą szkół 
Twój udział w rekrutacji elektronicznej możesz realizowad przez  
Informator kandydata dostępny od 2.05.2018r. na stronie:  

https://nabor.pcss.pl/nysa 

Jest tam oferta szkół,  
tam będziesz wypełniał wniosek  
i sprawdzał wyniki  
 
 
 

 
 

2.  Wybierz szkoły i oddziały 

- wybierz Twoje 3 szkoły i oddziały w tych 
szkołach  
- im więcej oddziałów na liście,  tym większe   
  szanse na dostanie się do wybranej szkoły  
- ważna jest kolejnośd oddziałów i szkół na liście  
- szkoła z pozycji 1 na liście jest Twoją                                  
                                    „szkołą pierwszego wyboru”  

 

 



3.  Wydrukuj wniosek i zanieś do szkoły  

- wypełnij wniosek, wydrukuj, uzupełnij podpisy - Twoje i rodzica 
- nr PIN z podania, to hasło dostępu do danych w Internecie 
- wniosek zanosisz tylko do szkoły pierwszego wyboru  
  w terminie od 28.05.2018r. do 22.06.2018r.  
Jeśli chcesz uczyd się w Liceum Plastycznym w Nysie, wypełnij 
dodatkowo wniosek o przyjęcie do tej szkoły i zanieś go tam  
najpóźniej przed egzaminem wstępnym, który odbędzie się 
04.06.2018r. (szczegóły na stronie: www.zsipart.nysa.pl) 
      
        SZKOŁA  
        PIERWSZEGO 
                          WYBORU 
 

 
 
                                    
                              
 
                                              
 

4.  Zanieś kopie świadectwa do szkoły 

- gdy otrzymasz świadectwo  
  kopie świadectwa i zaświadczenia egzaminacyjnego                    
  zanieś do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 

22.06.2018r. do 26.06.2018r. 
 

- sprawdź w Internecie 
(musisz podad PESEL i PIN)   
czy dane  ze świadectwa  
i zaświadczenia 
wprowadzone do systemu są 
prawidłowe                     

 5.  Sprawdź wyniki naboru  
Wyniki możesz sprawdzid w dniu 11.07.2018r. o godz. 12.00: 
-  na listach wywieszonych w szkołach 
-  w Internecie, po zalogowaniu się (musisz podad PESEL i PIN) 
 

 
 

6.  Potwierdź wynik naboru 

Zanieś oryginał świadectwa i zaświadczenia egzaminacyjnego  
do szkoły, do której się dostałeś w terminie  
od 11.07.2018r. do 13.07.2018r.  
16.07.2018r. o godz.14.00 dowiesz się czy 
zostałeś uczniem wybranej szkoły. 
Jeżeli nie dostałeś się do wybranej szkoły, 
wybierz szkołę, w której są jeszcze wolne 
miejsca i złóż tam wymagane dokumenty  
do 16.07.2018r. (nabór uzupełniający).  
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
w naborze uzupełniającym będą dostępne 
1.08.2018 r. o godz. 12.00. Ostateczne wyniki rekrutacji 
sprawdzisz 28.08.2018r. o godz. 12.00. 
 

Ż Y C Z Y M Y  P O W O D Z E N I AŚwięs 

 

 


