REKRUTACJA
Drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej, Szanowni Rodzice !
Wybór szkoły to odpowiedzialna decyzja.
1. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się ze szczegółową ofertą naszej placówki,
przedstawioną w programie „ Nabór” lub na stronie szkoły.
2. Możesz wybrać 3 szkoły ponadpodstawowe– pamiętaj jednak, że szkoła pierwszego
wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.
3. Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w 3 wybranych przez Ciebie szkołach:
 wybierz więcej niż jeden oddział,
 zwróć uwagę nie tylko na liczbę, ale także na kolejność w jakiej wybierasz
oddziały,
Bądź pierwszy !!

W tym roku rekrutacja do:III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Integracyjnymi ,Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Branżowej Szkoły
I Stopnia w naszej szkole będzie odbywać się w następującej formie:


od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. -rejestracja elektroniczna kandydatów do

szkoły na stronie
https://swietokrzyskie.edu.com.pl
Link do filmu Rekrutacja 2020 na You Tubie
https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc
Po zarejestrowaniu się na w/w portalu rekrutacyjnym wniosek należy wypełnić, wydrukować
i podpisać przez Kandydata i Rodziców oraz dostarczyć do szkoły w jednej z następujących form:
1. skan wypełnionego i podpisanego przez Kandydata i Rodziców wniosku oraz skan świadectwa
wysłać na adres: rekrutacja@zsp3.pl
2. wypełniony i podpisany przez Kandydata i Rodziców wniosek i kopię świadectwa w zaklejonej
kopercie wrzucamy do umieszczonej w szkole urny z napisem Wnioski Kandydatów.
 od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. - uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty tak jak poprzednio
 12 sierpnia 2020 r. godz. 12:00– publikacja list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły
 od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r.do godziny 15:00– Potwierdzenie przez
kandydata lub rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia w sekretariacie szkoły
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły.
 19 sierpnia 2020 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Informacja o naszej ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021
http://www.zsp3.pl

oraz facebookuhttps://www.facebook.com/StaszicWloszczowa/
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