
Lp. Rodzaj czynności  

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1 2 3 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wydruk 

wprowadzonych danych na stronie https://nabor.pcss.pl/gniezno, 

podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych)  wraz z 

dokumentami potwierdzającymi kryteria uzupełniające : 

➢ wielodzietność rodziny – oświadczenie; 

➢ niepełnosprawność kandydata – ksero dokumentów; 

➢ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – ksero 

dokumentów; 

➢ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – ksero 

dokumentów; 

➢ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- ksero 

dokumentów; 

➢ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- oświadczenie 

➢ objęcie kandydata pieczą zastępczą- ksero dokumentów; 

  

od 15 czerwca 2020 r.  

do 10 lipca 2020 r.  

do godz. 15.00 

2 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania 

na badanie lekarskie (odbiór osobisty w sekretariacie szkoły) dla 

zawodów: 

➢ technik architektury krajobrazu; 

➢ technik geodeta; 

➢ technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki; 

➢ technik rolnik; 

Badanie należy wykonać w: 

Prywatnym Gabinecie Lekarskim 

Antoniego Kierepki 

Pediatra-lekarz Medycyny Pracy 

ul. Asnyka 17, 62-420 Strzałkowo 

tel: 63 2750147  

Przygotowanie do badań: 

Kandydaci do badań powinni zgłosić się z: 

1. Dokumentem tożsamości 

2. Skierowaniem na badanie profilaktyczne wystawione przez 

szkołę; 

3. Kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub kartotekę z 

poradni specjalistycznych jeżeli uczeń, leczy się (leczył się) 

4. Dodatkowymi wyniki badań, jeżeli uczeń takie posiada 

5. Okulary korygujące wzrok – jeżeli uczeń nosi 

od 15 czerwca 2020 r.  

do 14 sierpnia 2020 r.   

3 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania 

na badanie lekarskie (odbiór osobisty w sekretariacie szkoły) dla 

zawodów: 

➢ technik hotelarstwa; 

➢ technik organizacji turystyki; 

➢ technik żywienia i usług gastronomicznych; 

od 12 sierpnia 2020 r. 

do  14 sierpnia 2020 r. 

https://nabor.pcss.pl/gniezno


Kandydat, który znajduje się na liście kandydatów 

zakwalifikowanych zgłasza się do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Gnieźnie w celu wykonania bakteriologicznego 

badania kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella/Shigella. 

Po otrzymaniu wyników wraz z otrzymanym skierowaniem ze szkoły 

i książeczką zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (należy 

ją zakupić) kieruje się do lekarza medycyny pracy: Prywatny Gabinet 

Lekarski Antoni Kierepka ul. Asnyka 17, 62-420 Strzałkowo 

tel: 63 2750147. Po otrzymaniu zaświadczenia oddaje je w 

sekretariacie szkoły do dnia 25 września 2020 r. 

4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

od 26 czerwca 2020 r.  

do 10 lipca 2020 r. do 

godz. 15.00 

5 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o 

zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  

kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których 

kandyduje 

od 31 lipca do  4 

sierpnia 2020 r. do 

godz. 15.00 

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

12 sierpnia  2020 r.  

7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały 

one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i 

orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdem. 

od 13 sierpnia  do  

18 sierpnia 2020 r. do 

godz. 15.00 

 

8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

19 sierpnia 2020 r.  

- do godz. 14.00 
 


