HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W JAROCINIE
l.pl.
1.

2.
3.

Termin
Od 14 maja 2018
(poniedziałek)
do 30 maja 2018
(środa)
Od 15 czerwca 2018 r. (piątek)
do 19 czerwca 2018 r.
do godz. 1500 (wtorek)
22 czerwca 2018 (piątek)
w godz. 10 00 - 1500
23 czerwca 2018 (sobota)
w godz. 8 00 - 1200
25 czerwca 2018 (poniedziałek)
w godz. 800 - 15 00

4.
11 lipca 2018 o godz. 10 00
(środa)
5.

6.

11 lipca 2018
w godz. 1000 - 15 00
(środa)
11 – 19 lipca 2018

7.
11 lipca 2018 w godz. 10 00 - 1500
(środa)
12, 13, 16,17,18, 19 lipca 2018
w godz. 8 00 - 1500

8.

9.
10.

20 lipca 2018 o godz. 13 00
(piątek)
20 lipca 2018
(piątek)
Od 1 do 31 sierpnia 2018

Działania
Kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej w sekretariacie szkoły od 800 do
1500, ul. Franciszkańska 2 w Jarocinie.
Kandydat może dokonać zmiany wyboru szkoły i/lub
zmienić kolejność wybranych szkół.
Kandydat
dostarcza
do
Szkolnej
Komisji
Rekrutacyjno
–
Kwalifikacyjnej
świadectwo
ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o
wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna
podaje do publicznej wiadomości w siebie szkoły
listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjęcia
do szkół
ponadgimnazjalnych
Kandydat do Technikum odbiera u członków
Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej
skierowanie na badania lekarskie po złożeniu
oświadczenia o wyborze szkoły.
Badania lekarskie u lekarza medycyny pracy p.
Elżbiety Skrzypczyńskiej w godzinach ustalonych
przez lekarza.
Rodzice kandydata albo kandydat pełnoletni
potwierdzają
wolę
przyjęcia
do
szkoły
ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
(o ile nie zostały one złożone w okresie od 22 do 25
czerwca); w przypadku Technikum również w
postaci przedłożenia zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie.
Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna
podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół
ponadgimnazjalnych
Spotkanie uczniów klas pierwszych i ich rodziców
(prawnych opiekunów) z wychowawcami wg
podanego podczas rekrutacji harmonogramu.
Rekrutacja uzupełniająca

