
kandydat ubiegający się do klasy Technik fotografii 

szkoły wraz z teczką (portfolio) załącznik nr 1.

Od 15 maja do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 
kandydat rejestruje się za pomocą elektronicznego 
naboru  i składa dokumenty do www.pila.edu.com.pl
trzech szkół ponadpodstawowych ze wskazaniem 
wybranych oddziałów (kierunków).

Od 15 maja do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00 

i multimediów rejestruje się za pomocą elektronicznego 
naboru i składa dokumenty do  www.pila.edu.com.pl 

Od 1 czerwca do 16 czerwca 2023 r. 
ocena dostarczonych  portfolio i rozmowa  kandydatem.

Do 20 czerwca 2023 r. 
sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji
o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów 
wynikach oceny portfolio i rozmowy.
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Jak dostać się do 
wymarzonej szkoły

krok po kroku

Jak dostać się do 
wymarzonej szkoły

krok po kroku

Od 15 maja do 16 czerwca  2023 r. 
wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie
i psychologiczne z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów. 



Do 10 lipca 2023 r. 
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły. 

17 lipca 2023 r. godz.12.00 
szkoła ogłasza listy zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych kandydatów do szkoły.

Od 17 lipca do 21 lipca 2023 r. do godz.15.00
kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w danej 
szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa, 
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
oraz zaświadczenia oraz zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie. 

24 lipca 2023 r. do godz.12.00 
podanie do wiadomości publicznej przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 lipca 2023 r. do godz.14.00
przekazanie przez komisję rekrutacyjną 
Wielkopolskiemu Kuratorium Oświaty informacji 
o wolnych miejscach w szkole.
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REKRUTACJA DO SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH 2023

Od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz.15.00 
kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
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