1) WAŻNE!!! Na samym dole strony z wnioskiem należy zaznaczyć najniższe okienko zaczynające
się od słow; „Mając na względzie….” , tylko wtedy otrzymasz PIN pozwalający na logowanie do
systemu i ewentualne zmiany wniosku.
2) Co decyduje o przyjęciu do szkoły?
Liczba punktów.
Np. uczeń mający 150 punktów wybiera oddział jako 1 wyboru a inny uczeń mający 151 punktów
wybiera ten oddział jako 2 wybór. Do tego oddziału dostanie się uczeń mający więcej punktów.
3) Czy kolejność wyboru szkół ma znaczenie w przypadku, gdy kilku kandydatów ma jednakową
ilość punktów i ubiegają się do oddziału gdzie jest np. tylko 1 miejsce?
Nie, gdyż w przypadku, gdy miejsce jest jedno, a kilku kandydatów ma jednakową liczbę punktów,
a ten oddział był dla jednych pierwszego wyboru, dla innych drugiego lub trzeciego, miejsce
zostaje nieobsadzone.
4) Ile szkół ponadgimnazjalnych można wybrać?
Można wybrać 3 szkoły ponadgimnazjalne.
PAMIĘTAJ: Zespół Szkół nie jest szkołą. Wybieramy spośród liceów, techników i szkół
branżowych.
5) Ile oddziałów można wybrać?
Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe
masz szanse na dostanie się do szkoły).
6) Jak technicznie zmienić kolejność szkół i oddziałów (gdzie klikać, czy wypełnić nowy wniosek
i gdzie go dostarczyć?)
Jeśli chcesz poprawić lub ponownie wydrukować wniosek, kliknij na okienko ZALOGUJ SIĘwpisać PESEL i PIN. Wniosek można będzie edytować.
7) Czy można dokonać zmiany wyboru szkoły lub zmiany kolejności wybranych szkół?
TAK, od 15 do 19 czerwca 2018 do godziny 15.00.
8) Czy po zmianie wyboru szkoły i/ lub kolejności wybranych szkół należy ponownie dostarczyć
wniosek do szkoły 1 wyboru?
TAK, zmieniając kolejność wyboru, należy ponownie wydrukować i podpisany wniosek dostarczyć
do szkoły 1 wyboru. Należy także pisemnie powiadomić szkołę wybraną pierwotnie jako 1 wyboru
o zmianie decyzji (składając pisemne oświadczenie).
9) Czy można wydrukować pusty wniosek aby wypełnić go ręcznie?
NIE. Rekrutacja odbywa się elektronicznie.

10) Co zrobić gdy kandydat nie zostanie przyjęty do żadnej ze szkół?
Kandydat bierze udział w rekrutacji uzupełniającej, która nie będzie już przeprowadzana
elektronicznie.
11) Co powinien zrobić kandydat, który chce ubiegać się również o przyjęcie do szkół niebędących
w systemie PCSS nabór 2018?
Można wybrać 3 szkoły ponadgimnazjalne. Jeśli szkoła nie znajduje się w elektronicznym
systemie rekrutacyjnym, wówczas należy sprawdzić zasady rekrutacji do danej szkoły
i postępować zgodnie z zasadami ustalonymi przez komisję rekrutacyjną. A w systemie PCSS
nabór 2018 należy wybrać pozostałe szkoły. Jedna ze tych szkół musi być szkołą pierwszego
wyboru. Do tej szkoły należy zanieść wniosek i ta szkoła wprowadzi punkty do systemu.
12) Czy uczeń, który w ubiegłym roku skończył gimnazjum może w tym roku brać udział w rekrutacji
do klasy I w systemie PCSS nabór 2018?
TAK, uczeń może ponownie wziąć udział w rekrutacji.

