HARMONOGRAM REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM LEŚNEGO IM. POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEŚNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W BIŁGORAJU

NA ROK SZKOLNY 2020/2021
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wygenerowanego na stronie
internetowej:
https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat
15 czerwca 2020 r. - 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00
Podpisane wnioski przez kandydata i rodzica należy dostarczyć wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru. Wnioski
mogą zostać dostarczone osobiście lub pocztą tradycyjną z zachowaniem wyznaczonego terminu.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej (kopia lub oryginał) - dotyczy tylko tych kandydatów, których szkoła podstawowa
nie uczestniczy w naborze elektronicznym!
26 czerwca 2020 r. - 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty (kopia lub oryginał) - dotyczy tylko tych kandydatów, których szkoła podstawowa
nie uczestniczy w naborze elektronicznym!
31 lipca 2020 r. - 04 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00
4. Ewentualna zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których
kandyduje:
31 lipca 2020 r. - 04 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej
niezakwalifikowanych.:

wiadomości

listy

kandydatów

zakwalifikowanych

i

kandydatów

12 sierpnia 2020 r.
6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie:
od 15 czerwca 2020 r. - 14 sierpnia 2020 r.
7. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (pkt. 2 i 3), jednego zdjęcia
podpisanego na odwrocie oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
*
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu :
od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00
*W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata 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 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r.
zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń
został przyjęty!

