
Drodzy Uczniowie!  

W Powiecie Buskim, już od 12 lat, umożliwiamy Wam korzystanie  
z systemu elektronicznej rekrutacji. System ten znacznie ułatwi Wam 
ubieganie się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej. 
Korzystając jedynie z komputera z dostępem do Internetu możecie ubiegać się  
o przyjęcie do szkoły bez wychodzenia z domu, sprawdzić i porównać oferty 
edukacyjne szkół w Powiecie Buskim, wybrać szkołę, do której chcecie być 
przyjęci, a także sprawdzać liczbę kandydatów do szkół, które wybraliście. 
Wszystko to będzie możliwe po założeniu konta na stronie: 

 

nabor.pcss.pl/buskozdroj  

 

Jeżeli nie macie w domu komputera z dostępem do Internetu, możecie 

skorzystać z komputerów, które znajdują się w szkołach ponadpodsta-

wowych, gdzie będą dostępne stanowiska komputerowe dla kandydatów.  

W każdej szkole ponadpodstawowej prowadzonej przez Powiat Buski 

otrzymacie pomoc i uzyskacie wszelkie wyjaśnienia, które pozwolą 

Wam na prawidłowe zalogowanie się w systemie i założenie konta 

kandydata oraz dokonanie wszelkich czynności związanych z elektro-

niczną rekrutacją. 

Życzę Wam powodzenia 

 Jerzy Kolarz 

Starosta Buski 



załóż konto w elektronicznym systemie na stronie  
nabor.pcss.pl/buskozdroj  

w terminie od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. do godziny 15.00 
 
 

wybierz szkoły, do których chcesz się dostać. Szkoły należy wybrać  
w ustalonej przez Ciebie hierarchii, tzn. wg Twojej listy preferencji.  

Następnie w obrębie tych szkół wybierz oddziały, które Cię interesują. Możesz 
wybrać maksymalnie 3 szkoły, ale nieograniczoną liczbę oddziałów w tych 

szkołach. 
 
 

wydrukuj wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,  
podpisz go wraz ze swoimi rodzicami i dostarcz do szkoły pierwszego wyboru  

w terminie od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godziny 15.00 

 

 

 

Wprowadź do systemu swoje oceny. 

Pamiętaj, aby zrobić to prawidłowo! 

 

 

Do dnia 30 czerwca 2020 r. do godziny 15.00  
dostarcz do szkoły pierwszego wyboru kopie lub oryginały:  

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  
i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

 

Do dnia 20 lipca 2020 r. do godziny 15.00 złóż  w szkole,  
do której się zakwalifikowałeś, w celu potwierdzenia woli nauki oryginały 

dokumentów, o ile nie zostały złożone już wcześniej.  



Od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. do godziny 15.00 

Zakładanie konta kandydata za pośrednictwem strony internetowej 

nabor.pcss.pl/buskozdroj  

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 

Od 26 do 30 czerwca 2020 r.  do godziny 15.00  

dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru  

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. 

 

13 lipca 2020 r.   

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do szkoły ponadpodstawowej. 

 

Od 13 do 20 lipca 2020 r. do godziny 15.00 

potwierdzanie przez kandydatów woli podjęcia nauki w wybranej 

szkole (wskazanej przez system) poprzez dostarczenie oryginałów 

wymaganych dokumentów (jeśli nie zostały wcześniej  

dostarczone).       

 

21 lipca 2020 r.  do godziny 14.00 

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

do szkoły ponadpodstawowej. 

 

Od 22 lipca 2020 r.  do 24 sierpnia 2020 r.  

Rekrutacja uzupełniająca.  

Składanie dokumentów do szkół ponadpodstawowych, które 

dysponują wolnymi miejscami. 

 



Szkoła pierwszego wyboru to szkoła, której kandydat przydzielił pierwsze 

miejsce na swojej liście swoich preferencji, i do której kandydat chce być przyjęty 

w pierwszej kolejności.  

Przykład: kandydat wybrał w systemie 3 szkoły według następującej kolejności:  

1) Technikum Nr 2 (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej),  

2) Technikum Nr 1 (technik ekonomista),  

3) Liceum Ogólnokształcące.  

Szkołą pierwszego wyboru dla tego kandydata jest Technikum Nr 2. Oznacza 

to, że kandydat najbardziej chciałby uczyć się w Technikum nr 2 na kierunku technik 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, a jeśli się do niego nie dostanie, to chciałby 

zostać przyjęty do Technikum nr 1 (technik ekonomista), a jeżeli  i tam się nie dostanie, to 

chciałby uczyć się w Liceum Ogólnokształcącym.   

W Powiecie Buskim można się ubiegać o przyjęcie do maksymalnie 3 

szkół ponadpodstawowych, ale można wybrać nieograniczoną liczbę 

oddziałów w tych szkołach, tzn. w każdej z trzech szkół można 

wybrać nawet wszystkie oddziały 

Szkoła pierwszego wyboru  

to szkoła zajmująca najwyższe miejsce na liście Twoich preferencji 

Twoja lista preferencji jest to lista szkół, do których chcesz ubiegać 
się o przyjęcie. Na pierwszym miejscu na liście powinna być szkoła, 

do której najbardziej chcesz się dostać, a na ostatnim miejscu szkoła, 
na której najmniej Ci zależy. 


