Instrukcja wypełniania wniosku o przyjęcie do PZS nr 2 w Rumi za pomocą platformy:
1. Wchodzimy na stronę www.nabor.pcss.pl/wejherowo/szkolaponadpodstawowa
2. Na ten stronie klikamy na górnym pasku ikonkę wypełnij wniosek:

W następnym okienku klikamy w ikonkę wypełnij wniosek

3. Wypełniamy nasze dane identyfikacyjne i kontaktowe, jeżeli chcemy wypełnić na miejscu w
szkole prosimy pamiętać aby zabrać ze sobą dokument z nr PESEL kandydata.

Następnie klikamy na wybór szkół.
4. Wybieramy Technikum bądź Branżową Szkołę I Stopnia w Powiatowym Zespole Szkół nr 2
w Rumi. Pamiętaj żeby wybrać klasy w kolejności od zawodu którego najbardziej chcesz się
uczyć aż po zawód który jest Twoją opcją rezerwową.

Najpierw wybierasz zawód, następnie klikasz w zielony domek aby potwierdzić jego wybór.
Tak samo robisz jeżeli chcesz złożyć wniosek do Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia.

5. U góry strony pojawi się lista Twoich preferencji.
Przed złożeniem wniosku strzałkami możesz zmieniać kolejność klas do jakich chcesz się
dostać bądź usunąć ją z listy Twoich preferencji.

6. Po wyborze klas i szkół przechodzisz do wypełnienia kryteriów uzupełniających.

Klikamy zakończ na dole strony i przechodzimy do zapisanie wniosku:

7. Klikamy zakończ i na następnej stronie zapisz:

8. Strona automatycznie przekieruje nas do następnego kroku. W tym momencie ISTOTNE
JEST ZAPISANIE IDENTYFIKATORA I HASŁA LUB ZROBIENIE JEGO SCREENA
LUB ZDJĘCIA.

9. Pobieramy wniosek, drukujemy i MUSI GO PODPISAĆ JEDEN Z RODZICÓW
OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA STRONIE 2 I 3!!!!

10. Jeżeli wniosek został podpisany, skanujemy go lub robimy zdjęcie.
UWAGA!!! PROSIMY NIE PRZESYŁAĆ SKANÓW LUB ZDJĘĆ WNIOSKÓW NA
ADRES E-MAIL SZKOŁY!!!
WNIOSEK MUSI BYĆ ZAŁĄCZONY NA PLATFORMIE WEDŁUG
NASTĘPNYCH KROKÓW!!
11. Po zeskanowaniu klikamy Moje konto (patr punkt 8)

Następnie Wybierz akcję i załączniki.
Następnie klikamy dodaj skan wniosku:

Podobnie jak przy obsłudze skrzynki e-mail, klikamy przeglądaj i wybieramy skan z dysku naszego
komputera. Jeżeli nasz wniosek jest zapisany w kilku skanach to powtarzamy czynność dodawania
przy każdej stronie zeskanowanej.
12. Klikamy powrót.

13. BARDZO WAŻNE!!! JESZCZE RAZ KLIKAMY AKCJA I KLIKAMY ZŁÓŻ
WNIOSEK!!!

Jeżeli wszystko przebiegło zgodnie z instrukcją to powinien pojawić się status:
Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej!

Pamiętaj aby do szkoły pierwszego wyboru złożyć wniosek w formie papierowej. Zapraszamy
do skorzystania z okienka pomocy w szkole w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00.

