Krok po kroku: od 1 do 5.
Najważniejsze terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania
dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny
2020/2021r.
Ważne daty:
Krok 1. Dla szkół „typowych”.
Od 15.06.2020r. do 10.07.2010r.
do godziny 15.00

Czynności ucznia:
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami. Uczeń może
złożyć dokument do 3 szkół. Jeśli
wybiera szkoły w obrębie jednego
powiatu składa wniosek tylko do
szkoły pierwszego wyboru.
(z wyłączeniem szkół i oddziałów
dwujęzycznych i oddziałów
międzynarodowych, oddziałów
przygotowania wojskowego, oddziałów
wymagających od kandydatów
szczególnych indywidualnych
predyspozycji oraz szkół i oddziałów
prowadzących szkolenie sportowe,
gdyż do tych szkół są dodatkowe
egzaminy kierunkowe)
Krok 1. Dla szkół „nietypowych”
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
Do 12.06.2020r. dyrektorzy szkół
wraz z dokumentami.
i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów Należy zorientować się kiedy
międzynarodowych, oddziałów
odbywają się egzaminy kierunkowe:
przygotowania wojskowego, oddziałów sprawnościowe, predyspozycji
wymagających od kandydatów
i uzdolnień artystycznych i językowych.
szczególnych indywidualnych
Informacje te znajdą się na stronie
predyspozycji oraz szkół i oddziałów
wybranej szkoły.
prowadzących szkolenie sportowe,
Najpóźniej do 09.07.2020r. uczniowie
podadzą do publicznej wiadomości
otrzymają informację, czy zdali
terminy dodatkowych egzaminów.
egzaminy z uzdolnień kierunkowych.
Terminy tych egzaminów powinny
Jeśli nie - pozostaje jeden dzień na
odbyć się od 23.06.2020r do 7 lipca
złożenie wniosku do innej szkoły, o ile
2020r. II termin do 30 lipca.
uczeń nie zrobił tego wcześniej, bądź

Dlatego uczniowie składający
dokumenty do tych szkół mają czas na
złożenie wniosku od 15.06.2020r. do
22.06.2020r. do godz. 15.00
Krok 2
Od 26.06.2020r. do 10.07.2020r. do
godziny 15.00

Krok 3
Od 31.07.2020r. do 04.08.2020r. do
godz. 15.00

Krok 4
Do 12 sierpnia nastąpi podanie do
publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły
Krok 5
Od 13.08.2020r. do 18.08.2020r.
do godz. 15.00

o ile szkoła wcześniej nie ogłosiła
wyników.

Dostarczenie do szkoły pierwszego
wyboru duplikatu świadectwa
ukończenia szkoły. Jeśli uczeń wybiera
szkoły poza powiatem wrzesińskim
dostarcza duplikat świadectwa również
do nich.
Należy dostarczyć do szkoły
pierwszego wyboru duplikat
zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty. Jeśli uczeń wybiera
szkoły poza powiatem wrzesińskim
dostarcza kolejny duplikat
zaświadczenia również do nich.
W tym terminie również można
dokonać zmiany szkoły.
Należy zalogować się do
nabor.wrzesnia ( bądź innego powiatu)
wpisując wygenerowane hasło i pesel.
Tutaj znajdzie się informacja, do której
szkoły uczeń się dostał.
Należy dostarczyć do szkoły, w której
uczeń chce kontynuować edukację
oryginału świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty !!!
Jest to potwierdzenie woli przyjęcia
do szkoły!

Uwaga 1: Wypełnienie wniosku w formie elektronicznej i jego zaakceptowanie
spowoduje wygenerowanie hasła. Należy je zapisać, zrobić zdjęcie, zapamiętać.
Wpisujemy w wyszukiwarce: nabor.wrzesnia ( bądź inny powiat np. gniezno,
poznan, slupca itp.) Pojawi się: „wypełnij wniosek”, „dane osobowe”. Wpisując
w wyszukiwarce: nabor.wrzesnia ( bądź inny powiat np. gniezno, poznan, slupca
itp.) można zalogować się na stronę poprzez wpisanie wygenerowanego hasła
i numeru pesel. Dzięki temu można śledzić ilu uczniów jest zainteresowanych
danymi szkołami, klasami. Ponadto w tym miejscu pojawi się informacja,
do której szkoły i klasy uczeń został przyjęty. (Oczywiście w terminach podanych
w tabeli )
Uwaga 2: Fakt, że nabór ma nazwę „elektroniczny” wypełnienie wniosku nie
powoduje jego automatycznego wysłania. Wypełniony wniosek wraz
z kwestionariuszem osobowym należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły
pierwszego wyboru w formie elektronicznej (skanując i wysyłając na maila szkoły),
bądź dostarczając osobiście do szkoły.
Uwaga 3: Uczniowie składający wniosek o naukę do ZSZ nr 2 we Wrześni są
zobowiązani do załączenia umowy przedwstępnej o rozpoczęcie praktyk
zawodowych. Ten dokument i świadectwo ukończenia szkoły stanowią warunek
przyjęcia. Oczywiście uczeń jeszcze będzie kierowany przez przyszłą szkołę do
lekarza medycyny pracy. Jeśli nie będzie medycznych przeciwskazań, uczeń
zostanie przyjęty do szkoły. Nie podlega on rekrutacji polegającej na przeliczaniu
punktów ze świadectwa i wyników egzaminów ośmioklasisty.
Uwaga 4: Od 15.06.2020r. do 14.08.2020r. szkoły prowadzące kształcenie
zawodowe kierują ucznia na badania lekarskie. ZSZ nr 2 wyda skierowanie
niezwłocznie po złożeniu wniosku i zaświadczenia o praktykach. Natomiast szkoły
techniczne wydadzą skierowanie na badanie lekarskie (wybrane zawody) po
przyjęciu ucznia do szkoły – najpóźniej do 14 sierpnia 2020r.

