HARMONOGRAM REKRUTACJI
DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. H. CEGIELSKIEGO W ROGOŹNIE
ROK SZKOLNY 2021/2022 (OBOWIĄZUJE OD 17 MAJA 2021r.)
1. 17 maja 2021r. do 31 maja 2021r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku do szkoły
ponadpodstawowej z oddziałem przygotowania wojskowego i pobranie w szkole
skierowań na badania lekarskie w danym zawodzie lub specjalności.
2. 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku do szkoły
ponadpodstawowej, a w przypadku kandydatów do szkoły branżowej także
zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę z młodocianym
pracownikiem w celu przyuczenia do zawodu i pobranie w szkole skierowań na badania
lekarskie w danym zawodzie lub specjalności.
3. Od 1 do 14 czerwca 2021r. – przeprowadzenie próby sprawnościowej dla kandydatów
do szkoły ponadpodstawowej z oddziałem przygotowania wojskowego.
4. Do 17 czerwca 2021r. – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
5. 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. do godz. 15.00 - dostarczenie świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej do wybranej szkoły oraz zaświadczenia o wyniku
egzaminu ósmoklasisty.
6. 22 lipca 2021r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
7. 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli przyjęcia
do szkoły - dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone
we wcześniejszym terminie) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku wyboru zawodu: machanik pojazdów samochodowych, elektromachanik
i mechanik – operator maszyn i urządzeń rolniczych dostarczenie także orzeczenia
lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
i

orzeczenia

psychologicznego

o

braku

przeciwskazań

psychologicznych

do kierowania pojazdem.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia,
rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie
do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania
terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły,
do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021r.
8. 2 sierpnia 2021r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów (uczniów)
przyjętych i kandydatów (uczniów) nieprzyjętych.
9. 16 - 25 sierpnia 2021r. – dostarczenie przez kandydatów do szkoły branżowej umowy
o pracę z pracodawcą.

Komplet dokumentów należy pobrać w portierni szkoły lub ze strony internetowej.

Wypełnione dokumenty należy w wyznaczonym terminie dostarczyć do szkoły (skrzynka
podawcza przy portierni).

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek
o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres: zs_rogozno@poczta.onet.pl – w tytule wiadomości
prosimy wpisać REKRUTACJA.

