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     znajdź nas na    

ZASADY  REKRUTACJI   ELEKTRONICZNEJ  DO  KLAS  PIERWSZYCH
NA  ROK  SZKOLNY  2023/2024

1. Kandydat loguje się przez system elektronicznej rekrutacji.

Sposób nr 1: Wypełnia i drukuje wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
Wniosek podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wraz z załącznikami dostarcza do szkoły. 
Sposób nr 2: Wypełnia wniosek w systemie elektronicznej rekrutacji, który rodzic  podpisuje elektronicznie oraz  składa ten wniosek
drogą elektroniczną.

W przypadku wprowadzenia zmian, wniosek o przyjęcie należy wydrukować ponownie i podpisany dostarczyć do szkoły.

Wniosek można również wypełnić i wydrukować w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku.

2. Do wniosku należy dołączyć:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
- do branżowej szkoły I stopnia – umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny
pracy  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  kształcenia  w  określonym  zawodzie  po  zakwalifikowaniu  się  kandydata  do  szkoły
(skierowanie na badania uczeń pobiera od pracodawcy i udaje się do wskazanego przez pracodawcę lekarza)
-  do technikum –  orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym
zawodzie (skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie szkoły) oraz zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do
celów sanitarno-epidemiologicznych po  wykonaniu  badań  sanepidu  w  kierunku  obecności  pałeczek  Shigella  Salmonella  (dotyczy
zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec).
-3 zdjęcia.

Harmonogram   rekrutacji

Termin Wydarzenie

od 15 maja do 
19 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – wniosek należy uzupełnić
przez Internet, wydrukować i podpisany złożyć wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu,  lub
wypełnić wniosek w systemie elektronicznej rekrutacji, wniosek z załącznikami podpisuje rodzic/opiekun prawny
elektronicznie i składa go drogą elektroniczną. 

od 23 czerwca do 10
lipca 2023 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:
1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

18 lipca 2023 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 15 maja 
do 20 lipca 

2023 r.

Wydanie  skierowania  na  badania  lekarskie  do  lekarza  medycyny  pracy  –  dotyczy  tylko  kandydatów do
Technikum Nr 2 (do pobrania w sekretariacie szkoły). 
Kandydaci wykonują badania     do celów     sanitarno - epidemiologicznych   w kierunku obecności pałeczek Shigella
Salmonella (dotyczy zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych,  technik handlowiec).

od 18 lipca 
do 25 lipca 

2023 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do wybranej szkoły poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły
i zaświadczenia o wynikach egzaminu o ile nie zostały złożone w terminie od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r.

Kandydaci do branżowej szkoły I stopnia dostarczają umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego spisaną
z pracodawcą oraz  orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w określonym zawodzie.

26 lipca 2023 r. 
do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

od 27 lipca 2023 r. postępowanie uzupełniające

http://www.zs2klobuck.edu.pl/

