TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH – technikum
i Branżowej Szkoły I-go Stopnia
 08.05.2017 r.od godz. 1000 – 19.05.2017 r. do godz. 1500 – składanie w
sekretariacie uczniowskim wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 16.06.2017 r. godz. 1000 – 19.06.2017 r. godz. 1500 – kandydaci mogą
dokonywać zmiany wyboru szkół.
 23.06. 2017 r. godz. 1200 – 28.06.2017 r. godz. 1600– składanie w sekretariacie
szkoły podań; oryginałów świadectw lub kopii ukończenia gimnazjum
(pośwadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które
kandydat ukończył); oryginałów lub kopii (poświadczonych przez dyrektora
gimnazjum) zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 08.05.2017 r. – 05.07.2017 r. do godz.1500 – komisja rekrutacyjnokwalifikacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne.
 05.07.2017r. godz. 1500 – ogłoszenie list kandydatów, którzy złożyli
kompletne dokumenty i zostali zakwalifikowani do przyjęcia do klasy
pierwszej oraz tych którzy zostali niezakwalifikowani do przyjęcia do klasy
pierwszej.
 06.07.2017 r. – 07.07.2017 r. – wydawanie przez szkołę skierowań na badania
lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał
wyboru kształcenia w danym zawodzie.
 06.07.2017 r. godz. 1000 – 14.07.2017 r. do godz. 1200 potwierdzenie woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu.
 14.07.2017 r. godz. 1500 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych oraz podanie informacji o wolnych miejscach w szkole.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
 10.08.2017 r. od godz. 1000 – do 14.08.2017 r. do godz. 1500 – składanie
wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków w postępowaniu rekrutacyjnym.
 21.08.2017 r. godz. 1200 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych.
 29.08.2017 r. – 30.08.2017 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 30.08.2017 r. godz. 1200 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.

