TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ
IM. H. CEGIELSKIEGO W ROGOŹNIE
Rok szkolny 2022/2023

1. W dniach od 16 maja do 31 maja 2022r. kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, w tym
do klas z oddziałem przygotowania wojskowego dostarczają niezbędne dokumenty
do godz.15.00. (podanie o przyjęcie do szkoły, zgodę na wykorzystanie wizerunku,
orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo
dobrym stanie zdrowia, zaświadczenie o praktycznej nauce zawodu w szkole branżowej
I stopnia i 2 fotografie).
2. W dniach od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r. kandydaci do szkoły ponadpodstawowej
dostarczają niezbędne dokumenty do godz. 15.00 (podanie o przyjęcie do szkoły
i 2 fotografie). Kandydaci do technikum pobierają skierowanie na badania lekarskie
(medycyna pracy).
3. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w Zespole Szkół
im. H. Cegielskiego w podaniu wskazuje kolejno interesujące go oddziały.
4. W dniach od 24 czerwca 2022r. do 12 lipca 2022r. kandydaci dostarczają do godz. 15.00:
•

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

•

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

5. 20 lipca 2022r.do godz.10.00 ogłoszona zostanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Zespołu
Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie.
6. W dniach od 20 lipca 2022r. do 01.08.2022r. do godz. 15.00 kandydaci dostarczają
oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone we wcześniejszym terminie)
oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do podjęcia nauki zawodu (dotyczy uczniów technikum).
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic
kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 29 lipca
2022r 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 2022r.
W przypadku wyboru zawodu: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik
i mechanik – operator maszyn i urządzeń rolniczych, gdzie zapisy w podstawie
programowej kształcenia przewidują zajęcia przygotowujące uczniów do uzyskania prawa
jazdy (część teoretyczna), zajęcia te będą odbywać się w ramach kursów dokształcania
teoretycznego młodocianych pracowników.
7. W dniu 2 sierpnia 2022r. do godz. 13.00 zostanie ogłoszona lista kandydatów (uczniów)
przyjętych oraz kandydatów (uczniów) nieprzyjętych do Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego
w Rogoźnie.
8. 16 – 25 sierpnia 2022r. – dostarczenie przez kandydatów do szkoły branżowej umowy
o pracę zawartej z pracodawcą.

