TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. godz.
12.00 - składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru
w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do
szkoły pierwszego wyboru)

ZSP PODDĘBICE
ZAPRASZA!

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Poddębicach
Technikum im. Jana Pawła II

od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. godz.
12.00 - dostarczenie do szkoły kopii świadectwa
ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
lub egzaminu ósmoklasisty

Branżowa Szkoła I Stopnia
im. Jana Pawła II

16 lipca 2019 r. do godz. 12.00 - Szkolna Komisja
Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych
do technikum i branżowej szkoły I stopnia.
do 18 lipca 2019 r. do godz.12.00 - wydawanie przez
szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom
z listy zakwalifikowanych.

Telefon: (
4

3) 678-13
-31

25 lipca 2019 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.
Wszystkie informacje zostały zaczerpnięte
z ZARZĄDZENIA Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty
z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów
szkól podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów do klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia),
na semestr I klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych na rok szkolny 2019/2020,
w województwie łódzkim

ul. Polna 1
3/15, 99
tel./fax (43 -200 Poddębice
) 678 31 1
e-mail: zsz
3
_poddebic
e@poczta.o
net.pl
Opr. J.L.

www.zsppoddebice.pl

od 16 lipca 2019 r. godz. 12.00 do 24 lipca 2019 r.
godz. 12.00 - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 PLANUJEMY
NASTĘPUJĄCE KIERUNKI W TECHNIKUM:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
DOKUMENTY:

 blacharz samochodowy
 cukiernik

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podsta-

 technik ekonomista

 elektromechanik

wowej.

 technik hotelarstwa

 elektromechanik pojazdów samochodowych

2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 technik turystyki na obszarach wiejskich

 elektryk

lub egzaminu ósmoklasisty.

 technik logistyk

 fotograf

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań

 technik informatyk

 fryzjer

 technik żywienia i usług gastronomicznych

technik elektryk - planowany nowy kierunek

 krawiec
 kucharz

Absolwenci gimnazjum wybierają czteroletnie technikum,

 lakiernik samochodowy

a absolwenci szkoły podstawowej pięcioletnie technikum.

 mechanik pojazdów samochodowych

zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (stosowny
formularz otrzymuje kandydat w sekretariacie naszej
szkoły, a orzeczenie wydaje lekarz medycyny pracy).
4. Karta zdrowia.
5. Trzy zdjęcia.

 mechanik-monter maszyn i urządzeń

Dodatkowo kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Bran-

Postępowania rekrutacyjne będą prowadzone w tym sa-

 monter sieci i instalacji sanitarnych

żowej Szkoły I Stopnia powinni złożyć:

mym czasie, ale każda szkoła utworzy odrębne klasy dla

 monter zabudowy i robót wykończeniowych

1. Zaświadczenie z zakładu pracy o przyjęciu na naukę

absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Młodzież mająca trudny dojazd może zamieszkać w in-

w budownictwie
 murarz-tynkarz

zawodu.
2. Skierowanie od pracodawcy na dokształcanie do Branżowej Szkoły I Stopnia - druki do pobrania w sekretaria-

ternacie szkolnym (gwarantujemy trzy posiłki dziennie),

 piekarz

natomiast każdy z uczniów ma możliwość korzystania z

 sprzedawca

obiadów w stołówce.

 stolarz

Pobyt w internacie jest bezpłatny.

 ślusarz

Kandydaci

Wychowankowie pokrywają tylko koszty wyżywienia.

 przetwórca mięsa

(pracownicy młodociani i ich rodzice lub prawni opie-

Posiadamy nowe pokoje trzyosobowe z łazienkami.

cie.
3. Umowę o praktyczną naukę zawodu.
do

Branżowej

Szkoły

I

Stopnia

kunowie) zawierają umowę o naukę wybranego zawo-

Nauka w tej szkole trwa 3 lata. Kończy ją egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

du z pracodawcą, który legitymuje się dyplomem lub
równorzędnym dokumentem w danym zawodzie i zaświadczeniem ukończonego kursu pedagogicznego,
bądź wymagania te spełnia określony w umowie pracownik-opiekun ucznia.

