
Harmonogram czynności kandydata związany z przyjęciem  
do klasy pierwszej GIMNAZJUM  

na rok szkolny 2016/2017 

 
 

 

INFORMACJE O OFERCIE EDUKACYJNEJ  
SZCZECIŃSKICH GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

kwiecień 2016 r. 

Uruchomienie Informatora o ofercie 
szczecińskich gimnazjach  
dla uczniów szkół podstawowych 
 

www.nabor.pcss.pl/szczecin 
 

SKŁADANIE WNIOSKÓW/ZGŁOSZEŃ O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM  
Możliwość elektronicznego wypełniania wniosku na stronie 

www.nabor.pcss.pl/szczecin 
 

UWAGA! 
MOŻESZ WYBRAĆ MAKSYMALNIE TRZY GIMNAZJA INNE NIŻ GIMNAZJUM OBWODOWE  

 

 
od 25 kwietnia 2016 r. do 13 maja 2016 r.   
do godz. 15.00 

 
 
UWAGA! 
Termin ten dotyczy kandydatów, którzy we 
wniosku wybiorą  oddział / oddziały  
do których prowadzone są sprawdziany 
uzdolnień kierunkowych lub próby 
sprawności fizycznej 
 
(gimnazja bezobwodowe tj: GIM 16, GIM 32, GIM 42, 
GIM 46, GIM Mistrzostwa Sportowego lub oddziały 
dwujęzyczne, sportowe, mistrzostwa sportowego w 
gimnazjach obwodowych) 

 

Składanie wniosków przez kandydatów wraz z 
niezbędną dokumentacją 
 
 
Patrz  INFORMATOR www.nabor.pcss.pl/szczecin 

od 25.04.2016 r. do 08.06.2016 r.   
do godz. 15.00 
 

 
 
UWAGA! 
Termin dotyczy kandydatów, którzy we 
wniosku/ zgłoszeniu wybiorą wyłącznie 
oddziały ogólnodostępne lub integracyjne  
w gimnazjach obwodowych 

 
Składanie wniosków /zgłoszeń przez 
kandydatów wraz z niezbędną dokumentacją 
 
Uwaga!  
Zgłoszenie - składają kandydaci, którzy wybiorą 
wyłącznie swoje gimnazjum obwodowe 
  
Wniosek - składają kandydaci, którzy na liście 
preferencji wskażą gimnazjum inne niż 
obwodowe. 

 
Patrz  INFORMATOR www.nabor.pcss.pl/szczecin 

 

SPRAWDZIANY UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH  
ORAZ PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

od 16.05.2016 r. do 31.05.2016 r. 

 
Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień 
kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej 

(oddziały sportowe, MS).  
 
Informacje o terminach na stronach szkół. 
 

http://www.nabor.pcss.pl/szczecin


03.06.2016 r. 
do godz. 12.00 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną LISTY KANDYDATÓW, którzy uzyskali 
POZYTYWNY WYNIK sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych oraz próby sprawności fizycznej. 

 

UZUPEŁNIENIE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI 

od 24.06. do 28.06.2016 r.  
do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku / zgłoszenia o: 
– kopię świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej poświadczoną przez dyrektora szkoły 

podstawowej 
– kopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu 
poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej 

 
Uwaga: Jeśli kandydat wybrał wyłącznie swoją szkołę 

obwodową zgłoszenie może uzupełnić o oryginał 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz 

oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU 
 
do 05.07.2016 r.  
do godz. 15.00  

 
W przypadku, gdy dyrektor wystąpi do Prezydenta Miasta 

Szczecina z wnioskiem o potwierdzenie okoliczności zawartych w 
oświadczeniach potwierdzających uprawnienia kandydata do 

pierwszeństwa w przypadku równiej liczby punktów — do 

18.07.2016 r. do godz. 15:00 

 
Podanie do publicznej wiadomości  przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
do oddziałów klasy pierwszej gimnazjum. 
 

POTWIERDZENIE WOLI NAUKI 
 

do 08.07.2016 r.  

do godz. 12.00 

 

W przypadku, gdy dyrektor wystąpi do Prezydenta Miasta 

Szczecina z wnioskiem o potwierdzenie okoliczności zawartych w 
oświadczeniach potwierdzających uprawnienia kandydata do 

pierwszeństwa w przypadku równiej liczby punktów — do 

20.07.2016 r. do godz. 15:00 

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów 
zakwalifikowanych potwierdzają wolę podjęcia 
nauki w danej szkole w formie przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i oryginału zaświadczenia o 
wynikach sprawdzianu. 

 

22.07.2016 r.  
do godz. 12.00 

 
Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych do danej szkoły. 

 

 


