UWAGA!!!
Zaktualizowano daty zgodnie
z informacją podaną przez MEN
Ważne daty:
Lp.

Rodzaj czynności

1

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.
Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły – parter pok.114

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej ( może być w formie kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył).
Parter – sala 111

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o
wyniku egzaminu ósmoklasisty ( może być w formie kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył)

4
5

6

oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana
szkół do których kandyduje
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia
Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do zespołu Szkół
im. Bolesława Prusa poprzez dostarczenie oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) wraz z zaświadczeniem
lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
od 26 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
9.00 – 15.00
od 31 lipca 2020 r.
do 4 sierpnia 2020 r.
9.00 – 15.00
12 sierpnia 2020 r.
od 13 sierpnia 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r.
9.00 – 15.00

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.

UWAGA!!!
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub
orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym
dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując
na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci
papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się
dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25
września 2020

7
8
9

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji
o wolnych miejscach
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia do szkoły
Podanie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkoły

19 sierpnia 2020 r.
do godz. 14.00
do 22 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00
do 31 sierpnia 2020 r.

