ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w PODDĘBICACH
TECHNIKUM IM. JANA PAWŁA II
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA PAWŁA II

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY REKRUTACJI
na rok szkolny 2020/2021
•
•

•
•
•
•

•

•

od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów
wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
do 10 lipca br. – należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. – należy dostarczyć zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty.
12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (technikum i szkoła branżowa) należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły do 18 sierpnia
2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania
terminu. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której
uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
19 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 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.
Dodatkowo kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia powinni złożyć:
1. Zaświadczenie z zakładu pracy o przyjęciu na naukę zawodu.
2. Skierowanie od pracodawcy na dokształcanie do Branżowej
Szkoły I Stopnia - druki do pobrania w sekretariacie.
3. Umowę o praktyczną naukę zawodu.
Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia (pracownicy młodociani i ich rodzice lub prawni opiekunowie) zawierają
umowę o naukę wybranego zawodu z pracodawcą, który legitymuje się dyplomem lub równorzędnym dokumentem
w danym zawodzie i zaświadczeniem ukończonego kursu pedagogicznego.
ABSOLWENCIE, CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE
Terminy rekrutacji zostały zaczerpnięte z Harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
ogłoszonego przez MEN 19 maja 2020 r.

