
Załóż konto w elektronicznym systemie na stronie  
nabor.pcss.pl/buskozdroj/szkolaponadpodstawowa  
w terminie od 15 maja do 21 czerwca 2023 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 15 maja do 21 czerwca 2023 r. do godziny 15.00 

 

Wprowadź do systemu swoje oceny. Pamiętaj, aby zrobić to prawidłowo! 

 

Do dnia 12 lipca 2023 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 27 lipca 2023 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.  

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA  

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  

OGÓLNODOSTĘPNYCH W POWIECIE BUSKIM  

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 



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, której przydzieliłeś pierwsze miejsce na liście 

Twoich preferencji, i do której chcesz być przyjęty w pierwszej kolejności.  

Przykład: wybrałeś 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 

Ciebie jest Technikum Nr 2. Oznacza 

to, że najbardziej chciałbyś uczyć się  

w Technikum nr 2 na kierunku technik 

urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej, a jeśli się do niego nie 

dostaniesz, to chciałbyś zostać przyjęty do 

Technikum Nr 1 (technik ekonomista),  

a jeżeli i tam się nie dostaniesz, to 

chciałbyś uczyć się w Liceum 

Ogólnokształcącym.   


