HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019
do
Technikum Leśnego im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju - 4 letniego
i
Branżowej Szkoły I stopnia - 3 letniej
w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju
1. Składanie dokumentów przez kandydatów: wniosek podpisany przez kandydata, rodzica
lub opiekuna prawnego wydrukowany przez gimnazjum, które uczestniczy w elektronicznym naborze
lub wydrukowany przez kandydata, który sam założył sobie konto na stronie internetowej:
https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat, 1 zdjęcie podpisane na odwrocie:
14 maja 2018 r. - 15 czerwca 2018 r. do godz. 15:00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum
oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego - dotyczy tylko tych kandydatów, którzy
nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie
w systemie elektronicznym.
22 czerwca 2018 r. - 26 czerwca 2018 r. do godz. 15:00
3. Publikacji list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:
4 lipca 2018 r. godz. 10:00
4. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.
od 14 maja 2018 r. - 5 lipca 2018 r.
5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
od 4 lipca 2018 r. do 6 lipca 2018 r. do godz. 14:00
6. Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.
9 lipca 2018 r. godz. 12:00
7. Rekrutacja uzupełniająca.
od 9 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole.
10 lipca 2018 r.
*

Badania lekarskie dla kandydatów do w/w Szkół odbędą się w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju dnia
5 lipca 2018 r. od godz. 08:30. Wszyscy kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia, mogą w tym
dniu dostarczyć oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach testu gimnazjalnego oraz zgłosić się na badania w
celu uzyskania niezbędnego do przyjęcia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
w zawodzie technik leśnik lub operator maszyn leśnych. Przed udaniem się na badania należy pobrać skierowanie
na badania wydawane w sekretariacie szkoły od godz. 7.30 do 14.30 oraz należy posiadać bilans zdrowia,
legitymację szkolną, numer PESEL.
Badania zostaną przeprowadzone przez Ośrodek Medycyny Pracy w Zamościu i będą to badania bezpłatne.
W przypadku gdy kandydat nie będzie mógł w tym dniu zgłosić się na badania to musi je wykonać we własnym
zakresie w Poradni Medycyny Pracy zgodnie z miejscem zamieszkania, pobierając wcześniej ze szkoły skierowanie
na badania. Termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy upływa w dniu
6 lipca 2018 r. o godz. 15:00.

