
ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH 

PRZEZ POWIAT STASZOWSKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

Jeśli jesteś uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej, to nadeszła pora na podjęcie przez Ciebie decyzji 

o wyborze dalszej drogi kształcenia. 

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 

2021/2022 zostały określone w terminarzu postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do 

klas pierwszych 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 szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022  opracowanym na podstawie § 11baa ust. 

1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) 

Wybór szkoły ponadpodstawowej powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami i możliwościami. 
Rozważnie podejmuj decyzję. 

Możesz wybierać szkoły spośród następujących typów: 

• 4 - letnie liceum ogólnokształcące, 

• 5 - letnie technikum, 

• 3 - letnia branżowa szkoła I stopnia. 

Dwa pierwsze typy szkół ponadpodstawowych kończą się egzaminem maturalnym, zaś nauka 

w technikum i branżowej szkole I-stopnia daje ponadto możliwość uzyskania zawodu. Pamiętaj jednak, 

że ukończenie branżowej szkoły I-stopnia nie zamyka Ci drogi do zdania egzaminu maturalnego • po 

ukończeniu szkoły branżowej będziesz mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub 

liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. 

W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat 

staszowski będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Elektroniczny nabór zapewni 

spokojny, obiektywny i bezpieczny proces rekrutacji kandydatów. Na stronie internetowej 

https://nabor.pcss.pl/staszow (strona dostępna od 15 kwietnia 2021 roku) będą zamieszczane aktualne 

informacje na temat rekrutacji, w tym oferta szkół. Przy pomocy serwisu internetowego można będzie: 

wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji, mieć stały 
dostęp do poradników, monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi klasami. 

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ ? 

Harmonogram działań: 

1) Możesz wybrać 3 szkoły ponadpodstawowe (zespół szkół nie jest szkołą, szkołą jest technikum, 

liceum, branżowa szkoła I stopnia), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (klasy należy ułożyć 

według preferencji tzn. uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną klasą).  

2) • Zwróć uwagę na kolejność w jakiej wybierasz klasy. 

PAMIĘTAJ! Klasa którą wybrałeś na 1 miejscu to ta, na której zależy Ci najbardziej. 3) Nie ma 

ograniczeń w wyborze liczby klas w 3 wybranych przez Ciebie szkołach: 

- wybierz więcej niż jedną klasę (im więcej klas wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do 
szkoły). 



O dostaniu się do danej klasy decyduje liczba punktów 

Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, system zakwalifikuje Cię do 

klasy, którą wybrałeś na kolejnym miejscu. Warto wybrać klasy odpowiadające Twoim możliwościom. 

System będzie przydzielał Cię do klas kolejno – od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej. 

 

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ? 

- w Internecie na stronie https://nabor.pcss.pl/staszow przy pomocy informatora elektronicznego 

stwórz swoją listę preferencji i wypełnij pozostałe pola formularza, 

- jeśli do wniosku dołączysz dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia, zaznacz to koniecznie w systemie 

elektronicznego wyboru, 

- wydrukuj wniosek oraz poproś co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych o podpisanie 

wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek 

rodzica kandydata (art. 130, ust. 4 ustawy Prawo oświatowe) 

- wniosek składany jest w szkole pierwszego wyboru, szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic/ 

opiekun prawny nie podpisał, 

- na końcu wniosku umieszczone zostanie wygenerowane dla Ciebie hasło dostępu (PIN), które pozwoli 

sprawdzić czy otrzymasz miejsce w wybranej szkole ponadpodstawowej, 

- zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru. 

UWAGA ! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 wniosek o przyjęcie do 

szkoły, w tym wymagane  

załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

PAMIĘTAJ! Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji. Jeżeli 

zapomniałeś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej 
w szkole, która wykaże wolne miejsca. 

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły: 
 

• zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) • obowiązujące kandydatów ubiegających 

się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (skierowanie na badanie otrzymasz po 

podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych), 

• zaświadczenie o praktyce • dla młodocianych pracowników (branżowa szkoła I stopnia). 

•  

W terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 do szkoły pierwszego wyboru 

należy przedłożyć oryginały lub kopie następujących dokumentów: 

1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

2. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

3. zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, 

4. dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

 


