
 

 

 

Szanowny Absolwencie Szkoły Podstawowej! 
 

        Już wkrótce rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

2020/2021.  

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych                   

w powiecie słupeckim będzie prowadzona już po raz kolejny przy pomocy 

systemu elektronicznego. 

Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają słuszność tego przedsięwzięcia. 

Bardzo dobra współpraca ze szkołami naszego powiatu dodatkowo usprawnia 

nabór.  Serwis internetowy https://nabor.pcss.pl/slupca  dostarczy Tobie               

i Twoim rodzicom informacji  o  szkołach, ich ofercie, kryteriach przyjęć 

i sposobie punktacji. Pozwoli na elektroniczne wypełnienie podania do 

szkoły, sprawdzenie ilości kandydatów do wybranych oddziałów. O wynikach 

naboru dowiesz się nie tylko z list wywieszanych w szkołach, ale również 

poprzez stronę www tuż po ogłoszeniu wyników. Nie musisz kilkakrotnie 

jeździć do szkół drugiego i  trzeciego wyboru. Wszelkich formalności 

dopełnisz w szkole pierwszego wyboru (nawet, jeśli ubiegasz się o przyjęcie 

do trzech szkół).  System elektroniczny przydziela kandydatów do wybranych 

szkół i oddziałów zgodnie z  indywidualnymi preferencjami  i  zasadami 

rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na podbudowie szkoły podstawowej 

w województwie wielkopolskim, określonymi przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty. Każdego ucznia umieszcza tylko w jednym oddziale. 

O szczegółach rekrutacji dowiesz się w swoich szkołach, na spotkaniach                    

z dyrektorami szkół ponadpodstawowych, z poradnika  zamieszczonego na 

stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/slupca (od 25.03.2020 r.) oraz 

podczas Drzwi Otwartych w szkołach 28.03.2020 roku. 

          Życzę powodzenia w dokonaniu wyboru szkoły i kierunku kształcenia! 

Starosta Słupecki 

/-/dr  Jacek Bartkowiak 

https://nabor.pcss.pl/slupca
https://nabor.pcss.pl/slupca/
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