Przedstawiamy cztery podstawowe etapy naboru elektronicznego, które Ciebie dotyczą oraz czynności
jakie należy wykonać wraz z wyszczególnieniem dokumentów jakie należy złożyć do szkoły
ponadgimnazjalnej w procesie rekrutacji.
CO NALEŻY ZROBIĆ ?

Składanie podań przez kandydatów w
szkołach pierwszego wyboru

ETAP

KIEDY ?

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY
ZŁOŻYĆ ?

od 28 czerwca 2013r. do
2 lipca 2013r.,
do godz. 15.00

do 5 lipca 2013r. do
godz. 12.00

POTWIERDŹ WOLĘ UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY, DO KTÓREJ
ZOSTAŁEŚ PRZYJĘTY ORYGINAŁAMI DOKUMENTÓW!!!
Następnie kandydat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi
potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej, do której został
przyjęty, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego.
UWAGA : NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYM, ŻE ZŁOŻENIE
ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW POTWIERDZA WOLĘ
UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ I JEST
OBOWIĄZKOWE!

do 8 lipca 2013r. do godz. 13.00

Składanie kopii
dokumentów

SPRAWDŹ CZY JESTEŚ NA LIŚCIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO
PRZYJĘCIA !!!
Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia
naboru.
Jednocześnie każda szkoła ponadgimnazjalna wywiesza listy zakwalifikowanych
do przyjęcia.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez
dostarczenie oryginałów świadectwa
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
oraz innych niezbędnych dokumentów

Dostarczenie dokumentacji do szkoły pierwszego wyboru celem weryfikacji
przez komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną w ilości równej ilości wybranych
typów szkół na liście preferencji w podaniu.

Publikacja list
zakwalifikowanych do
przyjęcia

Po wydrukowaniu podania z systemu „vEdukacja” należy je zanieść do
szkoły pierwszego wyboru. Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to
szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy
preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy. Punkt
Naboru właściwy dla szkoły pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego
kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty oraz
wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata. Poza drukiem podania
system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia podania przez szkołę.
Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata podanie potwierdza, że podanie
to zostało złożone.

od 13 maja 2013r. do
31 maja 2013r.

ZŁÓŻ PODANIE DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU !!!

PODANIE o przyjęcie do klasy
pierwszej w roku szkolnym
2013/2014

kopie świadectwa i zaświadczenia
o wynikach z egzaminu
gimnazjalnego.

-

1. Świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz zaświadczenie
o wynikach
z egzaminu gimnazjalnego.
2. Dwie aktualne fotografie
(podpisane na odwrocie).
3. Karta zdrowia.
4. Kandydaci do wszystkich typów
szkół mogą dołączyć :
- opinię poradni psychologicznopedagogicznej/specjalistycznej
kandydata z problemami
zdrowotnymi, ograniczającym
możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan
zdrowia.

OGŁOSZENIE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ LISTY UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

10 lipca 2013r. do godz. 12.00

