
TERMINY REKRUTACJI w roku szkolnym 2017/2018 
 

do szkół w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu 
 

Technikum Elektroniczno-Mechaniczne i Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1 

REKRUTACJA WŁAŚCIWA 
 

Termin Do godziny Czynności 

od 22 maja 

(poniedziałek)  

do 9 czerwca (piątek) 
do 15

00
 

Składanie wniosków z systemu NABÓR 

podpisanych przez ucznia i opiekunów 

23 czerwca (piątek) 

 

24 czerwca (sobota)  

– w godz. 9:00 – 14:00 

 

26 czerwca(poniedziałek) 

do 15
00

 

Dostarczenie poświadczonej kopii 

świadectwa (lub oryginału) ukończenia 

gimnazjum oraz kopii zaświadczenia (lub 

oryginału) o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego 

 

Możliwość zmiany wyboru szkoły 

ponadgimnazjalnej 

 

Sprawdzenie poziomu umiejętności 

języka angielskiego – test w szkole 

12 lipca (środa) o 10
00

 

Ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

12 lipca (środa) od 10
00

 

13 lipca (czwartek) 
do 15

00
 

Wydanie skierowań na badania 

lekarskie kandydatowi z listy osób 

zakwalifikowanych. 

do 20 lipca (czwartek) do 12
00

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w 

TEM poprzez dostarczenie oryginałów 

świadectwa ukończenia gimnazjum i 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego (o ile nie zostały one 

złożone we wcześniejszym terminie) oraz 

zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do nauki zawodu 

21 lipca (piątek) o 13
00

 
Ogłoszenie (publicznie) listy przyjętych i 

nieprzyjętych do szkoły 

21 lipca (piątek) do 15
00

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

ponadgimnazjalnej Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty o liczbie wolnych 

miejsc w szkole 

do 28 lipca (piątek) do 13
00

 

Możliwość złożenia wniosku do komisji 

rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia do szkoły 

 



REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

 

 

Wymagane dokumenty 
 

 wydrukowane podanie  

(wydruk z systemu Nabór - https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/), 

 kwestionariusz osobowy 

(wydruk z systemu Nabór - https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/), 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w zawodzie (na podstawie skierowania wydanego przez CKZiU), 

 2 podpisane fotografie, 

 świadectwo ukończenia gimnazjum,  

 zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego. 

 

 

 

Termin Do godziny Czynności 

od 24 lipca 

(poniedziałek)  

do 27 lipca (czwartek) 
do 15

00
 

Składanie wniosków z systemu NABÓR 

podpisanych przez ucznia i opiekunów 

 

Sprawdzenie poziomu umiejętności 

języka angielskiego – test w szkole. 

 

17 sierpnia (czwartek) o 10
00

 

Ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

17 sierpnia (czwartek) 

od 10
00

  

18 sierpnia (piątek) 
do 15

00
 

Wydanie skierowań na badania 

lekarskie kandydatowi z listy osób 

zakwalifikowanych. 

do 28 sierpnia (wtorek) do 12
00

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w 

TEM poprzez dostarczenie oryginałów 

świadectwa ukończenia gimnazjum i 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego (o ile nie zostały one 

złożone we wcześniejszym terminie) oraz 

zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do nauki zawodu 

29 sierpnia (środa) o 13
00

 
Ogłoszenie (publicznie) listy przyjętych 

i nieprzyjętych do szkoły 

29  sierpnia (środa) do 15
00

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

ponadgimnazjalnej Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty o liczbie wolnych 

miejsc w szkole 

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/


*Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami mogą załączyć 

orzeczenie kwalifikacyjne wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

Na zajęciach językowych w ramach klasy uczniowie dzieleni są na dwie grupy w zależności od 

stopnia zaawansowania w nauce języka obcego.  

Wszystkie zajęcia zawodowe praktyczne odbywają się w grupach. 

 


