TERMINY OBOWIĄZUJACE KANDYDATÓW DO KLAS I ZSA w Człuchowie
1. Kandydat do
klasy pierwszej
dokonuje
rejestracji
elektronicznej
na
stronie https://czluchow.edu.com.pl/. W obrębie jednej szkoły ma możliwość wyboru
dowolnej liczby oddziałów.
2. Kandydat może logować się elektronicznie maksymalnie do trzech szkół, jednak komplet
dokumentów składa tylko w szkole pierwszego wyboru.
3. Kandydaci po wypełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej zapisują go w systemie.
Następnie drukują i dostarczają podpisany wniosek przez kandydata oraz rodziców lub
opiekuna prawnego do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Możliwość dokonania zmian wyboru szkoły
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem
przez dyrektora szkoły podstawowej).

od 13 maja 2019r.
do 18 czerwca 2019r. do godz. 15.00

do 19 czerwca 2019r.

od 21 czerwca 2019r.
do 25 czerwca 2019r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do
szkoły
ponadpodstawowej
oraz
dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 4 lipca 2019r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w
kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu
albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia.

5 lipca 2019r. godz. 10.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez
kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 5 lipca 2019r.
do 8 lipca do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata woli
podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone
wcześniej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Postępowanie odwoławcze

od 6 lipca od godz.12.00
do 10 lipca do godz. 14.00

12 lipca godz. 12.00

od 12 lipca 2019r. do 8 sierpnia 2019r.

