Instrukcja składania dokumentów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego
w Grudziądzu na rok szkolny 2020/2021 z wykorzystaniem systemu Nabór: https://nabor.pcss.pl/grudziadz
Dokumenty możesz dostarczyć do szkoły:
1. przez system Nabór lub
2. osobiście lub
3. możesz też je wydrukować, podpisać, zeskanować i przesłać na adres e-mail szkoły:
dyrektor@lo2.grudziadz.pl
Kiedy będziesz dostarczał dokumenty osobiście, pamiętaj o zachowaniu bezpieczeństwa epidemiologicznego:
przy wejściu zdezynfekuj ręce, załóż maseczkę.
1. W pierwszym kroku należy skorzystać ze strony https://nabor.pcss.pl/grudziadz i wybrać opcję „Wypełnij
wniosek”. Należy wypełnić:
a)
b)
c)
d)

Dane osobowe dziecka,
Adres zamieszkania,
Dane matki/opiekuna prawnego,
Dane ojca/opiekuna prawnego.

2. W drugim kroku należy skorzystać z opcji „Wybrane szkoły”
Po lewej stronie należy wybrać II Liceum Ogólnokształcące i w nim kolejne oddziały. System rozpatruje wnioski na
podstawie preferencji. Pierwsza preferencja, to szkoła pierwszego wyboru.
Jeżeli zależy Ci na dostaniu się do II LO i II LO jest szkołą pierwszego wyboru, to najrozsądniej byłoby wybrać
wszystkie cztery proponowane przez szkołę oddziały, rozpoczynając od tego, na którym najbardziej Ci zależy. I tak,
na przykład wybierasz:
1) j.ang. – j.franc. - klikasz na zielony domek, Twój wybór widoczny jest u góry strony,
2) j.ang. – j. ros. - klikasz na zielony domek, Twój wybór widoczny jest u góry strony,
3) j.ang. – j. niem. - klikasz na zielony domek, Twój wybór widoczny jest u góry strony,
4) j.niem. – j. ang. - klikasz na zielony domek, Twój wybór widoczny jest u góry strony.
W II LO zajęcia realizowane na poziomie rozszerzonym wybierasz w trakcie I półrocza, w trakcie składania
wniosku nie decydujesz jeszcze o tym.
Tak samo postępuj z kolejnymi szkołami. Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły, a w każdej z nich wszystkie klasy.
3. Trzeci krok to „Szkoła podstawowa” – uczniowie z Grudziądza powinni wybrać szkołę z listy rozwijalnej;
uczniowie spoza Grudziądza wypełniają dane swojej szkoły klikając na zapis: Szkoła jest z innego regionu.
4. Czwarty krok to „Kryteria uzupełniające” – należy zaznaczyć wybraną opcję spośród: TAK, NIE,
ODMAWIAM – jeżeli zostanie zaznaczone choćby jedno TAK, to system wygeneruje dodatkowy dokument
(załącznik).
5. Piąty krok: „Zakończ”
Ciąg dalszy na str.2.
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6. Jeżeli chcesz wysłać wniosek przez system Nabór, to wykonaj następujące działania: pobierz podanie na
pulpit komputera, wydrukuj wniosek, podpisz sam/a, daj do podpisu rodzicom, zeskanuj (zrób
fotografię), zapisz znów na pulpicie komputera.
Wejdź w zakładkę Moje konto – Wybierz akcję – Załączniki – Dodaj załącznik (opisz go: wniosek) –
Wyjdź z załączników, wybierz akcję - Złóż wniosek.
Jeżeli pochodzisz z rodziny wielodzietnej lub Twój Rodzic samotnie wychowuje dzieci, załącz jeszcze
właściwe oświadczenie.
7. Jeżeli chcesz przynieść wniosek osobiście do szkoły, to wykonaj następujące działania: pobierz podanie na
pulpit komputera, wydrukuj wniosek, podpisz sam/a, daj do podpisu rodzicom.
Wejdź w zakładkę Moje konto – Wybierz akcję – Złóż wniosek.
Jeżeli pochodzisz z rodziny wielodzietnej lub Twój Rodzic samotnie wychowuje dzieci, do wniosku załącz
jeszcze właściwe oświadczenie. Przynieś dokumenty do szkoły.
8. Jeżeli chcesz przesłać wniosek drogą e-mail na adres: dyrektor@lo2.grudziadz.pl, to wykonaj następujące
działania: pobierz podanie na pulpit komputera, wydrukuj wniosek, podpisz sam/a, daj do podpisu
rodzicom.
Wejdź w zakładkę Moje konto – Wybierz akcję – Złóż wniosek.
Jeżeli pochodzisz z rodziny wielodzietnej lub Twój Rodzic samotnie wychowuje dzieci, do wniosku załącz
jeszcze właściwe oświadczenie i wyślij pocztą elektroniczną.

Jeżeli nie umiesz wypełnić wniosku, zadzwoń, pomożemy Ci przejść przez
procedurę składania wniosku: 56 46 222 65; 609 003 979.
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