NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH
PRZEZ MIASTO KIELCE
na rok szkolny 2017/2018
1.
Wszelkie dane dotyczące szkół ponadgimnazjalnych oraz czynności koniecznych do
wykonania przez Kandydatów dostępne będą na specjalnie utworzonej stronie internetowej
ponadgimnazjalne-kielce.nabory.pl określanej jako System Elektronicznego Naboru.
Strona internetowa dla punktów naboru i gimnazjum:

kielce.pabs.pl/platforma/
2.

Do 10 maja 2017 roku do godziny 12:00 szkoły ponadgimnazjalne wprowadzą do
systemu swoją pełną ofertę edukacyjną. Pełna oferta edukacyjna oznacza, że w systemie
znajdą się dane o każdej planowanej klasie I wraz z informacją o rozszerzonych
przedmiotach, profilach lub zawodach, nauczanych językach obcych oraz liczbie miejsc w
danej klasie, przedmiocie punktowanym dodatkowo, a także o dodatkowych preferencjach
stosowanych przez szkołę w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez
kandydatów w procesie rekrutacji.
3.

Do 10 maja 2017 roku do godz. 15:00
kieleckie gimnazja wprowadzą do systemu dane dotyczące uczniów klas III. Wszyscy
uczniowie klas III kieleckich gimnazjów otrzymają w swojej szkole (od wychowawcy) login
oraz indywidualne hasło dostępu do systemu. Od chwili uruchomienia dostępu do systemu
kandydat będzie mógł zmienić hasło na takie, jakie mu odpowiada. W przypadku jego
zapomnienia należy zgłosić się do swojego gimnazjum.
Pozostali kandydaci (np. spoza Kielc) będą sami zakładali swoje konto na stronie internetowej
ponadgimnazjalne-kielce.nabory.pl w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym,
w którym podadzą wymagane dane osobowe oraz ustalą swoje indywidualne hasło dostępu do
systemu. Możliwość ta dostępna będzie w systemie od dnia 15 maja 2017 roku, godz. 8:00.
Dane osobowe kandydata będą dostępne jedynie w gimnazjum, do którego uczęszcza
kandydat oraz w szkole, do której kandydat zostanie przyjęty.
4.

Od 15 maja do 21 czerwca 2017 roku do godz. 15:00 system będzie dostępny dla
kandydatów. Po zalogowaniu się do systemu kandydat sprawdzi, czy jego dane osobowe są
poprawnie wprowadzone. W przypadku stwierdzenia błędów zgłasza je swojemu
wychowawcy.
W okresie rekrutacji, tj. od 15 maja do 21 czerwca 2017 roku kandydaci do szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Kielce wybierają na stronie internetowej
Systemu szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:
1) kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,
2) kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,
3) kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na
której kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata.
Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego
wyboru.

UWAGA! Szkołę publiczną, której organem prowadzącym nie jest Miasto
Kielce (np. Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej) Kandydat
wykazuje na odpowiednim miejscu preferencji, wybierając w systemie
opcję „szkoła publiczna, której organem prowadzącym NIE JEST Miasto
Kielce”, a następnie po wydrukowaniu wniosku wpisuje ręcznie nazwę
szkoły do której ma zamiar złożyć wniosek.
Szkoła publiczna, która bierze udział w elektronicznym naborze po
otrzymaniu wniosku, na którym na pierwszym miejscu wpisana jest
szkoła publiczna, której organem prowadzącym NIE JEST Miasto
Kielce, w systemie pełni funkcję szkoły pierwszego wyboru, tzn. musi
zaakceptować wniosek Kandydata oraz wprowadzić i zatwierdzić jego
osiągnięcia.
Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu wniosek (tyle egzemplarzy ile szkół wybrał)
i dostarcza je do każdej wybranej szkoły w terminie od 15 maja do 21 czerwca 2017 roku
do godziny 15:00.

UWAGA! Wniosek, który zostanie zatwierdzony i wydrukowany nie będzie mógł być
edytowany. W przypadku konieczności edycji należy udać się do
szkoły pierwszego wyboru. Jeśli Kandydat nie jest pewny dokonanych
wyborów i będzie chciał jeszcze dokonać w nich zmian, należy wykonać
„wydruk poglądowy”, bez ostatecznego akceptowania wniosku.
1) wniosek musi być podpisany przez rodzica (lub prawnego opiekuna),
2) jeżeli dane we wniosku są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu,
wniosek zostaje przyjęty i zaakceptowany (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie
poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Gdy informacja o akceptacji wniosku
nie pojawi się po 5 dniach – należy zgłosić się do szkoły, do której został złożony
wniosek.
3) do chwili otrzymania informacji o akceptacji wniosku nie wolno zmieniać
w Systemie preferencji, ponieważ wniosek zostanie odrzucony – informacja o tym
fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu się do Systemu. W przypadku zmiany
preferencji należy ponownie dostarczyć wnioski do każdej z wybranych szkół.
Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe do wniosku dołączają
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym
zawodzie.
Czynności, związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem wniosku można
dokonać z każdego komputera, tabletu czy też komórki z dostępem do Internetu.
Jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości, to pomocy udzieli mu jego gimnazjum lub szkoła
ponadgimnazjalna, do której kandyduje.
5.

Od 15 maja do 21 czerwca 2017 roku do godziny 15:00 kandydaci do szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Kielce mogą zmienić swoje preferencje
w Systemie. W tym przypadku kandydat musi ponownie wydrukować i złożyć wniosek
do wszystkich wybranych szkół.
6.

Od godziny 15:00 w dniu 21 czerwca 2017 roku kandydaci nie mają dostępu do
Systemu w zakresie wyboru szkoły i zmiany swoich preferencji.

7.
Przez cały okres rekrutacji, tj. od 15 maja do 21 czerwca 2017 roku kandydaci mogą po
zalogowaniu się do systemu sprawdzić ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru.
8.

Od 23 czerwca 2017 do 27 czerwca 2017 do godziny 15:00 Kandydaci:
1. wprowadzają do Systemu oceny jakie uzyskali na świadectwie ukończenia
gimnazjum, liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia (wpisane
na świadectwie),
2. kandydaci, którzy zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa i
inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie),
3. doręczają do szkół, do których złożyli wniosek kopię świadectwa oraz kopię
zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
4. szkoła ponadgimnazjalna pierwszego wyboru weryfikuje prawidłowość
wprowadzonych danych ze świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu
gimnazjalnego, a następnie zatwierdza je w systemie,
9.

Dnia 3 lipca 2017 roku ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów. Kandydat
zostaje przez system przypisany tylko do jednej klasy w jednej szkole – najwyższego przez
kandydata określonego wyboru, do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe
niżej zaznaczone w preferencjach wybory nie są przez system rozpatrywane.
10.

Do 11 lipca 2017 roku do godziny 15:00 rodzice Kandydatów umieszczonych na
listach zakwalifikowanych doręczają oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku
egzaminu do szkoły, do której zostali zakwalifikowani Kandydaci. Nie dostarczenie
oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.
11.

W dniu 12 lipca 2017 roku następuje ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do
szkół. W systemie dostępna jest informacja o wolnych miejscach.
12.

Od 12 lipca 2017 roku do 14 lipca 2017 roku do godziny 15:00 szkoły
dysponujące wolnymi miejscami prowadzą rekrutację uzupełniającą dla kandydatów, którzy
nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół i dla tych, którzy zrezygnowali z miejsca w szkole,
do której zostali przyjęci.

UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w elektronicznym systemie na
stronie internetowej ponadgimnazjalne-kielce.nabory.pl, na tych samych
zasadach, co rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, która odbywała się
w dniach od 15 maja 2017 r. do 21 czerwca 2017 r.
13.
Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów w rekrutacji
uzupełniającej – 27 lipca 2017 r.
14.

Do 31 lipca 2017 roku do godziny 15:00 składanie oryginalnych świadectw
i zaświadczeń o wyniku egzaminu w przypadku gdy kandydat złożył kserokopię
dokumentów.
15.

1 sierpnia 2017 roku ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów w rekrutacji
uzupełniającej.

Harmonogram etapów
ponadgimnzajalnych

prac

związanych

Wprowadzenie, weryfikacja i publikacja
oferty edukacyjnej
Wprowadzania przez kieleckie gimnazja
danych dotyczących uczniów klas IIII
NABÓR DO SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
Możliwość dokonania ostatecznych zmian w
wyborze szkół i deklarowanej kolejności
oddziałów na liście preferencji
Wprowadzanie wyników sprawdzianów
uzdolnień kierunkowych
Wprowadzanie do systemu danych o
ocenach, wynikach egzaminu gimnazjalnego
i innych osiągnięciach
Składanie kopii świadectw ukończenia
gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach
egzaminu gimnazjalnego, jeżeli macierzyste
gimnazjum nie jest objęte systemem naboru
Weryfikacja osiągnięć kandydatów
Porządkowanie listy chętnych
Symulacja przydziału kandydatów do klas
Pobieranie z systemu przez szkoły
ponadgimnazjalne listy zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do oddziałów oraz
ogłoszenie tych list
Potwierdzenie woli nauki poprzez dostarczenie
przez rodzica kandydata oryginałów świadectwa
i wyników egzaminu gimnazjalnego
Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych do
szkół .

z

naborem

do

do 10 maja 2017 r. godzina 12:00
do 10 maja 2017 r. godzina 15:00
od 15 maja 2017 roku godzina 8:00
do 21 czerwca 2017 roku godzina 15:00

do 8 czerwca 2017 do godz. 15:00
Kandydaci
od 23.06.2017 r.
do 27.06.2017 r. do godz. 15:00

do 28.06.2017 r. do godz. 12:00
do 30.06.2017 r. do godz. 15:00
do 30.06.2017 r. do godz. 15:00
03.07.2017 r.

do 11.07.2017 r. do godziny 15:00
12.07.2017 r.

Rekrutacja uzupełniająca w szkołach,
w których są wolne miejsca po ogłoszeniu
list przyjętych do szkół.

od 12 lipca 2017 r. do 14 lipca 2017 r.
do godz. 15:00

Ogłoszenie list zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych kandydatów w rekrutacji
uzupełniającej.

27.07.2017 r.

Składanie
oryginalnych
świadectw Do 31.07.2017 r. do godziny 15:00
i zaświadczeń o wyniku egzaminu
w przypadku gdy kandydat złożył kserokopię
dokumentów.
Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych 1 sierpnia 2017 r.
kandydatów w rekrutacji uzupełniającej.

szkół

