
Szkoły 
PONADPODSTAWOWE

powiatu sandomierskiego 

Sprawdź listę. 2 sierpnia, do godz. 14.00 szkoły opublikują listy osób przyjętych 
i nieprzyjętych (tablica ogłoszeń na terenie wybranej szkoły oraz na stronie internetowej).
W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do szkół w postępowaniu 
rekrutacyjnym, od 3 do 23 sierpnia będzie prowadzona przez szkoły rekrutacja 
uzupełniająca. Będzie ona dotyczyła przyjęć tylko na wolne miejsca.

Elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych 

KROK 1 

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 5 

KROK 6 

KROK 7 

KROK 8 

KROK 9 

KROK 10 

Wejdź na stronę: https://nabor.pcss.pl/sandomierz

Wpisz wymagane dane osobowe we wniosku. Po uzupełnieniu wniosku otrzymasz 
login i hasło, które należy zapisać i zachować.

Wybierz szkołę, do której chcesz się dostać. Po zarejestrowaniu możesz dokonać 
wyboru maksymalnie trzech szkół ponadpodstawowych, a w nich dowolną liczbę klas. 
Przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę, np.: Technikum nr X 
w Zespole Szkół Y. Przez klasę należy rozumieć  profil/zawód. 
Pamiętaj o tym, że lista preferencji jest to lista wszystkich klas, do których chcesz 
kandydować. Na pierwszym miejscu wybierz tę klasę w szkole, w której najbardziej 
chciałbyś się uczyć i która odpowiada Twoim możliwościom i oczekiwaniom.

Wydrukuj wniosek rekrutacyjny!

Podpisz wniosek. Kandydat oraz rodzic lub opiekun prawny kandydata podpisuje 
własnoręcznie piórem lub długopisem wypełniony wniosek.

W terminie od 17 maja do 21 czerwca, do godz. 15.00 złóż podpisany wniosek tylko 
w szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji 
we wniosku. Do wniosku dołącz wymagane oświadczenia i dokumenty. 
Złożenie wniosku jest równoznaczne z  jego złożeniem we wszystkich szkołach 
wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.  Wniosek niezłożony w wersji 
papierowej nie bierze udziału w rekrutacji.
Pamiętaj! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, mogą być przesłane za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 

Dostarcz do wybranej szkoły świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Masz na to czas od 25 czerwca do 14 lipca, do 
godz. 15.00.

Sprawdź listę. 22 lipca będą dostępne listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych do szkoły (w szkole oraz na stronie internetowej szkoły).

Potwierdź chęć podjęcia nauki. Jeśli Twoje nazwisko i imię znajdują się na liście 
osób zakwalifikowanych, to od 23 do 30 lipca, do godz. 15.00 potwierdź swoją wolę 
podjęcia nauki w wybranej szkole, składając w niej oryginały dokumentów: świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty 
oraz zaświadczenia lekarskiego o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu.
Pamiętaj!  Jeśli nie potwierdzisz woli nauki, rezygnujesz z miejsca w szkole.

od 17 maja do 2 sierpnia 2021 r.

Nabór ElEktroNiczNy



Profile nauczania: 

•  politechniczny: rozszerzenie z matematyki i fizyki 
   + do wyboru informatyka, j. angielski lub chemia
•  ekonomiczno-menedżerski: rozszerzenie z matematyki i geografii 
   + j. angielski
•  przyrodniczo-medyczny: rozszerzenie z biologii i chemii 
   + do wyboru j. angielski lub matematyka
•  humanistyczno-prawniczy: rozszerzenia z j. polskiego i historii 
   + do wyboru j. angielski, WoS lub geografia
Pierwszy język obcy – angielski. Drugi język obcy do wyboru spośród: hiszpańskiego, 
włoskiego, francuskiego, niemieckiego. We wszystkich klasach możliwe jest utworzenie 
grupy z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym C1.

Profile nauczania:   

• matematyczno-fizyczny 
• biologiczno-chemiczny 
• humanistyczny

Oferuje kształcenie w Technikum nr 2 w zawodach:   
• technik hotelarstwa           
• technik organizacji turystyki  
• technik żywienia i usług gastronomicznych

Oferuje kształcenie w Technikum nr 1
 w zawodach: 
• technik ekonomista
• technik logistyk
• technik informatyk
• technik grafiki i poligrafii cyfrowej
• technik programista             

Oferuje kształcenie w Technikum nr 3 
w zawodach:
• technik informatyk specjalność e-sport
• technik pojazdów samochodowych
• technik robót wykończeniowych w budownictwie 
  – specjalność aranżacja wnętrz
• technik usług fryzjerskich

Placówka zapewnia wychowankom: 
• zakwaterowanie
• całodzienne wyżywienie
• warunki do nauki, wypoczynku
• bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne
• całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
• możliwość korzystania z Wi-Fi

I Liceum Ogólnokształcące 
collegium Gostomianum w Sandomierzu

II Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Kościuszki w Sandomierzu 

ul. A. Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz 
www.2lo.sandomierz.pl 
e-mail: sekretariat@2lo.sandomierz.pl 

ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz 
www.lo1.sandomierz.pl 
e-mail: 1losand@lo1.sandomierz.pl

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich
im. Komisji edukacji narodowej w Sandomierzu

ul. Wojska Polskiego 22
27-600 Sandomierz 
www.zsgih.sandomierz.pl
e-mail: zsgih@poczta.onet.pl

w BranżOwej SzkOle 
i STOpnia w zawodach:
• kucharz • cukiernik     

w liceum OgólnOkSzTałcącym 
–  profil podstawy wojskowości
    i ratownictwa medycznego 

Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. e. Kwiatkowskiego w Sandomierzu 

ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz 
www.ekonomik.edupage.org 
e-mail: ekonomik.sandomierz@gmail.com

W BranżOWeJ SzkOle i STOPnia (kształcenie dualne) 
w zawodach: • mechanik-monter maszyn i urządzeń • fryzjer 
• magazynier-logistyk • sprzedawca • piekarz •  kucharz 
• mechanik pojazdów samochodowych • stolarz

Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących 
im. prof. z. Strzeleckiego w Sandomierzu 

ul. Słowackiego 37
27-600 Sandomierz 
www.zstio.pl, sekretariat@zstio.pl    
tel. 797637683, fax. 15 832 51 25 

w BranżOWeJ SzkOle 
i STOPnia w zawodach:    
• mechanik pojazdów

samochodowych
• monter zabudowy 

i robót wykończeniowych 
w budownictwie

ul. Wojska Polskiego 22 (obok dworca PKS)
27-600 Sandomierz 
tel.15 832 2853, tel./fax.15 833 30 15
www.bursasandomierz.pl
e-mail:bursaszkolna1@idsl.pl
facebook: Bursa Szkolna w Sandomierzu

Bursa Szkolna w Sandomierzu


