HARMONOGRAM REKRUTACJI
do klas pierwszych:
❖ Technikum Leśnego im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju
❖ Branżowej Szkoły I stopnia
w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju
na rok szkolny 2021/2022
1. Składanie przez kandydatów w szkole pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej, podpisanego przez kandydata i co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego
z dołączonym 1 zdjęciem podpisanym na odwrocie:
17 maja 2021 r. - 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00
2. Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wyniku
egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru wyłącznie przez kandydatów ze szkół
podstawowych nieobjętych rekrutacją elektroniczną oraz ewentualna zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje:
25 czerwca 2021 r. - 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00
3. Podanie do publicznej
niezakwalifikowanych.:

wiadomości

listy

kandydatów

zakwalifikowanych

i

kandydatów

22 lipca 2021 r.
4. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie:
od 17 maja 2021 r. - 26 lipca 2021 r.
5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego


zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu :
od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00
6. Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc:
02 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00
7. Rekrutacja uzupełniająca:
od 02 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.



W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat
pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać
wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się
dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. Nieprzedłożenie
do tego terminu zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole,
do której uczeń został przyjęty.

