UWAGA ÓSMOKLASISTO !!!
1. Wnioski należy dokładnie i czytelnie wypełnić oraz podpisać (wnioski niepodpisane
nie będą przyjmowane i rozpatrywane prze komisję rekrutacyjną).
2. Wnioski dostępne są na stronie szkoły: zs2.powiatszczycienski.pl
3. W sytuacji stwierdzenia braków lub nieprawidłowości wniosek należy poprawić
i dostarczyć poprawnie wypełniony z zachowaniem określonego terminu.
4. W okresie 15-25.06.2020r. sposób przyjmowania wniosków wynika z konieczności

dostosowania organizacji pracy szkoły w trakcie egzaminu maturalnego i egzaminów
zawodowych.
Zgodnie z wymogami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie
trwania epidemii Covid-19 na terenie budynku szkoły mogą przebywać określone
osoby i dlatego przepływ osób na terenie szkoły musi być kontrolowany.
Wszystkie informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdują się na naszej stronie
internetowej: zs2.powiatszczycienski.pl - w zakładce: Rekrutacja 2020/2021

Harmonogram składania dokumentacji w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolnym 2020/2021
Lp.

Termin

1.

15 - 25.06.20r.
do godz. 1500

2.

26.06.- 03.07.20r.
do godz. 1500

3.

06.07 - 10.07.20r.
do godz. 1500

4.

31.07 - 04.08.20r.
do godz. 1500

5.

05 - 07.08.20r.

Czynności

Wejście/miejsce

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły.

Skrzynka odbiorcza - znajduje się przed głównym
wejściem do szkoły
(prosimy o dostarczenie wniosków do godz. 1500 ).

Przyjmowanie i uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Przyjmowanie i uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Główne wejście budynku szkoły – punkt przyjmowania
wniosków i świadectw znajduje się w bibliotece szkolnej
- parter szkoły.

Główne wejście budynku szkoły – punkt przyjmowania
wniosków i świadectw znajduje się w bibliotece szkolnej
– parter szkoły.
Główne wejście budynku szkoły – punkt przyjmowania
wniosków i zaświadczeń o wynikach egzaminu
ósmoklasisty znajduje się w bibliotece szkolnej
– parter szkoły.

Uzupełnienie
wniosków
o
przyjęcie
do
szkoły
ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty oraz zmiana przez
kandydata wniosku
o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje oraz
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych
okoliczności.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie Wewnętrzny dzień pracy komisji rekrutacyjnej.
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych
przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności
wskazanych w oświadczeniach i tworzenie list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6.

12-14.08.20r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych i wydanie przez szkołę prowadzącą
kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

7.

13 - 18.08.20r.
do godz. 1500

8.

19.08.20r.
do godz. 1400

Przyjmowanie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego
orzeczenie
o
braku
przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu **
oraz tworzenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio
zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora
szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 1500,
wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację
składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.
Zaświadczenie lekarskie składa się dyrektorowi szkoły, do
której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia
25 września 2020r. !!!
Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia
będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki
w szkole, do której uczeń został przyjęty.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Na stronie szkoły: zs2.powiatszczycienski.pl
Tablica informacyjna w głównym budynku szkoły –
parter szkoły.
Punkt pracy komisji rekrutacyjnej – biblioteka szkolna –
parter szkoły.
Główne wejście budynku szkoły – punkt przyjmowania
oryginałów świadectw znajduje się w bibliotece szkolnej
– parter szkoły.

Na stronie szkoły: zs2.powiatszczycienski.pl
Tablica informacyjna w głównym budynku szkoły
– parter szkoły.
Punkt pracy komisji rekrutacyjnej – biblioteka szkolna
– parter szkoły.

