Harmonogram działań kandydata do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
w Białymstoku w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla
młodzieży na rok szkolny 2015/2016
L.p.

Termin

Działanie
Kandydaci mogą zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych
(bez możliwości wypełnienia wniosku).

1.

od 15.04.2015 r.
Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla wszystkich kandydatów)
pod adresem: nabor.um.bialystok.pl.
Kandydaci zakładają konta w systemie rekrutacji. Wybierają opcję
„Wprowadzanie formularza”, następnie ustawiają hasło (ustalone przez
kandydata).
Jeżeli przy zakładaniu konta pojawi się komunikat, że dany numer PESEL
istnieje w systemie, kandydat musi się udać do wskazanego w komunikacie
gimnazjum celem nadania nowego hasła.
Kandydaci wybierają maksymalnie 3 szkoły, a w nich dowolną liczbę
oddziałów. Listę wybranych oddziałów układają w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanej.
Kandydaci wypełniają i drukują wniosek z elektronicznego systemu
rekrutacji.

2.

od 20 kwietnia do
29 maja 2015 r.
do godz. 15.00

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do:
a) szkół sportowych i mistrzostwa sportowego – składają wraz
z wnioskiem orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego
sportu, pisemną zgodę rodziców, zaliczone próby sprawności
fizycznej,
b) oddziałów integracyjnych („części integracyjnej”) – dołączają kopię
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
c) szkół zawodowych – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Wydrukowany wniosek, podpisany przez kandydata i jego rodzica/opiekuna
prawnego oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych
kryteriów kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru (szkole wskazanej
we wniosku na pierwszym miejscu).

3.

Termin wskazany przez
szkołę

Kandydaci do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego zaliczają
próby sprawności fizycznej w terminach wskazanych przez szkołę.

4.

2 czerwca 2015 r.
godz. 14.00

Kandydaci do oddziału międzynarodowego przystępują do pisemnego
sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

5.

3 czerwca 2015 r.
godz. 8.00

Kandydaci do oddziału międzynarodowego przystępują do ustnego
sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

6.

7.

od 1 czerwca do
12 czerwca 2015 r.
do godz. 15.00
26 czerwca oraz od
29 czerwca do 1 lipca
2015 r. do godz. 15.00

Kandydaci mogą złożyć wniosek, jeżeli nie dokonali tego w terminie od
20 kwietnia do 29 maja 2015 r.
Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

8.

od 26 czerwca do
1 lipca do godz. 15.00

Kandydaci sprawdzają poprawność wprowadzonych do systemu ocen ze
świadectwa, wynikach z egzaminu gimnazjalnego oraz informacji
o innych osiągnięciach.
W przypadku stwierdzenia błędów lub nieuwzględnienia osiągnięć,
kandydaci informują o tym szkołę pierwszego wyboru, która dokona
korekty.
Aby sprawdzić poprawność danych kandydat wybiera opcję „Zaloguj się”
podając login i hasło.
Uwaga! Kandydat im wcześniej złoży wymagane dokumenty, tym więcej
czasu będzie miał na sprawdzenie danych.
Szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.

9.

3 lipca 2015 r.
godz. 15.00

Na listach wywieszonych w szkołach kandydat sprawdza gdzie został
zakwalifikowanych do przyjęcia.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy wskazali we wniosku swoje adresy
e-mail dostaną informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu
swojego dziecka do szkoły.

10.

od 6 lipca do 7 lipca
2015 r. do godz. 15.00

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali
zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia
gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym
terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły. Oznacza to, że będzie
mógł się ubiegać o przyjęcie dopiero w ramach rekrutacji uzupełniającej.
Szkoły ogłaszają listy kandydatów
(lub informację o liczbie wolnych miejsc).

11.

12.

8 lipca 2015 r.
godz. 15.00

od 9 lipca do 10 lipca
2015 r. do godz. 12.00

przyjętych

i

nieprzyjętych

Kandydat sprawdza na liście wywieszonej w szkole czy został przyjęty.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy wskazali we wniosku swoje adresy
e-mail dostaną informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu swojego dziecka do
szkoły.
Szkoły dysponujące wolnymi miejscami przyjmują dokumenty rekrutacyjne
(wniosek o przyjęcie, oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane
dokumenty).
Kandydat wypełnia wniosek ręcznie i zanosi do szkoły.
Lista wolnych miejsc będzie dostępna również w elektronicznym systemie
rekrutacji.

13.

10 lipca 2015 r.
godz. 15.00

Szkoły ogłaszają listy kandydatów
w ramach rekrutacji uzupełniającej.

przyjętych

i

nieprzyjętych

