HARMONOGRAM R E K R U T A C J I NA R O K 2019/2020
w Zespole Szkół w Raciążu
1.

Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego
naboru na stronie www.zsraciaz.pl

2.

Składanie dokumentów o przyjęcie do szkoły:
1. wypełnione podanie - wydruk z systemu
elektronicznego naboru
2. dwa zdjęcia
3. oświadczenie pracodawcy gwarantujące
podpisanie umowy o pracę w celu odbywania
praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów
do klasy wielozawodowej)

od 13.05 (pn.) od godz. 8.00
do 20.05 (pn.) do godz. 15.00

od 13.05 (pn.) od godz. 8.00
do 20.05 (pn.) do godz. 15.00

3.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. Po tym
dniu szkoły prowadzące kształcenie w zawodach mogą
rozpocząć wydawanie skierowań na badanie lekarskie,
ale tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru
kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako
szkołę pierwszego wyboru

od 17.06 (pn.) od godz. 10.00
do 19.06 (śr.) do godz. 16.00

4.

Uzupełnienie wniosku o poświadczone kopie świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej łub gimnazjum oraz
zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty
lub egzaminu gimnazjalnego

od 21.06 (pt.) od godz. 12.00
do 28.06 (pt.) do godz. 16.00

5.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły przez
komisje rekrutacyjne

do 15.07 (pn.)

6.

Podanie do wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowańych

16.07 (wt.) do godz. 12.00

7.

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie
kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych,
który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie,
w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia
o wyborze tej szkoły

od 16.07 (wt.) od godz. 12.00
do 18.07 (czw.) do godz. 16.00

8.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

od 16.07 (wt.) od godz. 12.00
do 24.07 (śr.) do godz. 10.00

9.

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych

25.07 (czw.) do godz. 12.00

10.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora
oświaty o liczbie wolnych miejsc

25.07 (czw.) do godz. 16.00
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