
Powiat Wągrowiecki

Rekrutacja 2017

do szkół ponadgimnazjalnych

w roku 2017 jest realizowana 
elektronicznym systemem
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Rekrutacja 2017

Adres internetowy elektronicznego systemu naboru:

www. powiatwagrowiecki.edu.com.pl
lub

https://powiatwagrowiecki.edu.com.pl/Kandydat
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https://powiatkrotoszynski.edu.com.pl/kandydat/app/


Harmonogram

• od 22.05.2017 do 09.06.2017 do godz. 15:00- rejestracja 
kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej 
i składanie podao w szkole pierwszego wyboru,

• (w przypadku kandydowania do oddziałów dwujęzycznych lub sportowych, 
gdzie obowiązują dodatkowe testy, rejestracja zaczyna się 4 maja 2017 i 
trwad będzie do 18 maja – nie ma takich na terenie powiatu 
wągrowieckiego)

• od 23.06.2017 do 26.06 2017  do godz. 15:00 – kandydaci 
dostarczają do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone 
kopie świadectw i wyników testu gimnazjalnego.
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Uwaga ważne!



Harmonogram
• 12.07.2017 o godz. 10:00 – ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów do szkół 

(informacja na stronie elektronicznego naboru po zalogowaniu się kandydata na swoje 
konto oraz listy wywieszone w szkołach ponadgimnazjalnych),

• od 12.07.2017 godz. 10:00 do 20.07.2017 do godz. 12:00  - potwierdzenie woli podjęcia 
nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach testu 
gimnazjalnego

• od 12.07.2017 godz. 10:00 do 13.07.2017 do godz. 15:00  - odbiór ze szkoły 
prowadzącej kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie - dotyczy 
kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez 
kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły,

• 21.07.2017 godz. 13:00 - publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc,

• 22.07.2017 08:00 do 28.08.2017 do godz. 12:00 – rekrutacja uzupełniająca,

• 29.08.2017 godz. 13:00 - publikacja wyników rekrutacji uzupełniającej.
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Uwaga ważne!



Rejestracja kandydatów
od 22.05.2017r. należy w systemie zarejestrowad swoje podanie 

(założyć konto i wypełnić formularz)
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Rejestracja kandydatów

6

-6-



Rekrutacja elektroniczna
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Rekrutacja elektroniczna
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Rekrutacja elektroniczna
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Rekrutacja elektroniczna
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Rejestracja kandydatów
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Rejestracja kandydatów
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Rejestracja kandydatów
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Rejestracja kandydatów

Wydrukowane i podpisane podanie przez 
jednego z rodziców/opiekunów prawnych 

należy dostarczyd do szkoły ponadgimnazjalnej 
pierwszego wyboru 

do dnia 09 czerwca 2017 r. do godz. 15:00.

(w przypadku, gdy gimnazjalista chce kandydowad do szkół, 

w których obowiązują sprawdziany umiejętności, sportowe lub 
kompetencji językowych,  pierwsze podanie należy złożyd do 
takiej szkoły, nawet gdy nie jest to szkoła pierwszego wyboru 

do dnia 18 maja 2017r.)
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Uwaga ważne!



Powiat Wągrowiecki

Rekrutacja 2017

Kandydatom życzymy przyjęcia 
do wybranej szkoły 
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