Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim
A) DLA KANDYDATÓW DO TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
ETAP I

Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
 Złożenie do sekretariatu szkoły wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami (podpisanego przez kandydata i co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna),
 Kandydat składający dokumenty do Branżowej Szkoły I Stopnia składa również potwierdzenie
możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu wydane przez pracodawcę (druk do pobrania
w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły).
(Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki można składać elektronicznie na adres
e-mail: rekrutacja@zs-krzyz.pl)
ETAP II Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz dyplomy (oryginały
lub kopie) potwierdzające osiągnięcia wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 Kandydat składający dokumenty do Branżowej Szkoły I Stopnia składa również umowę o pracę
w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu (umowę zawartą
z pracodawcą przez rodziców młodocianego pracownika).
ETAP III 22 lipca 2021 r. do godz. 12.00
 Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
(Listy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole oraz opublikowane na stronie
internetowej szkoły)
Od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.
 Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie - sekretariat Szkoły. (1) (2)
Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia:
 oryginału świadectwa ukończenia szkoły,
 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.(3)
2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00
 Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
(Listy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole i opublikowane na stronie internetowej
szkoły)
ETAP IV  Odwołania do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej i Dyrektora szkoły – tryb odwoławczy pkt. VI.
od 3 sierpnia do 23 sierpnia 2021 r.
 Rekrutacja uzupełniająca – w przypadku wolnych miejsc,
 Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych - 23 sierpnia 2021 r.
(1)

Możliwe miejsca wykonania badań na podstawie skierowania wydanego przez szkołę:
a) badania bezpłatne: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu- Ośrodek w Pile (Piła, al. Wojska Polskiego 49a,
tel. 67 2125521)
b) badania odpłatne: np. w Wieleniu, w Drezdenku

(2) Kandydat

do Branżowej Szkoły I Stopnia jest kierowany na badania lekarskie dwukrotnie:
a) przez szkołę do której kandyduje – skierowanie na badania wystawione przez szkołę; uzyskane zaświadczenie kandydat przekazuje do
sekretariatu szkoły;
b) przez pracodawcę, u którego ma odbywać praktyczną naukę zawodu – skierowanie na badania wystawione przez pracodawcę; uzyskane
zaświadczenie kandydat przekazuje pracodawcy.

(3)

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata informuje o tym
dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do
której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

B) DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
ETAP I

ETAP II

od 14 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
 Złożenie do sekretariatu szkoły:
 wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych (podanie wraz z dokumentami) podpisanego przez
kandydata,
 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej
(od I semestru) / zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia (od III semestru)
(Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie na adres
e-mail: rekrutacja@zs-krzyz.pl)
od 25 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych o świadectwo ukończenia szkoły lub
świadectwo szkolne promocyjne.

ETAP III

8 lipca 2021 r. o godz. 10.00
 Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
(Listy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole i opublikowane na stronie
internetowej szkoły)
od 8 lipca do 12 lipca 2021 r. do godz. 15.00
 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia:
 oryginału świadectwa ukończenia szkoły
13 lipca 2021 r. o godz. 13.00

ETAP IV

 Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
(Listy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole i opublikowane na stronie
internetowej szkoły)
Odwołania do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej i Dyrektora Szkoły – tryb odwoławczy pkt VI.
od 14 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.
 Rekrutacja uzupełniająca – w przypadku wolnych miejsc
 Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych (30 lipca 2021 r. do godz. 13.00)

