Harmonogram składania dokumentacji w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

Termin

Czynność

Wejście/miejsce

od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 1200

Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do
szkoły o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty.

20 lipca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

Główne wejście budynku szkoły –
punkt rekrutacyjny 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

od 20 lipca 2022 r.
do 22 lica 2022 r.

Przyjmowanie potwierdzenia 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 przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu **
** W przypadku braku możliwości przedłożenia w
terminie określonym przez kuratora oświaty, rodzic
kandydata informuje o tym dyrektora szkoły,
wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu.
Informację składa się w postaci papierowej lub
elektronicznej, w terminie nie późniejszym niż trzy dni
przed terminem podania do publicznej wiadomości

Główne wejście budynku szkoły –
punkt rekrutacyjny znajduje się
w bibliotece szkolnej
- parter szkoły

Godziny pracy punktu
rekrutacyjnego
24.06-12.07.2022 godz. 9.00 – 15.00
13.07.2022 godz. 9.00 – 12.00

godz. 9.00 – 15.00

godz. 9.00 – 15.00

przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych określonym przez kuratora
oświaty. W powyżej wskazanej sytuacji, zaświadczenie
składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został
przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.
Niezłożenie zaświadczenia do dnia 23 września 2022 r.
jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki
w szkole w oddziale realizującym kształcenie w
zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

25 lipca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisjęrekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Na stronie szkoły:
zs2.powiatszczycienski.pl
Tablica informacyjna w głównym
budynku szkoły – parter szkoły

do godz. 1400

UWAGA!!!
Wszystkie informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdują się na naszej stronie internetowej: zs2.powiatszczycienski.pl

