KALENDARIUM NABORU – REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT OTWOCKI
l.p.
I

DZIAŁANIE

Czas Realizacji
od
do

Zapoznanie się z ofertą szkół

W kaŜdym czasie

Rejestracja i złoŜenie podania

12.05.14
od godz. 1000

II

Uwagi
Poprzez Internet http://otwock.edu.com.pl

23.05.14
do godz. 1500

Termin podany zostanie na
stronie ZSEG w
późniejszym terminie

1.Rejestracja w systemie.
- w domu, caffeice internetowej, itp.
- w szkole ponadgimnazjalnej na terenie powiatu. ( dla osób bez
dostępu do Internetu)
2. W trakcie rejestracji wybór szkół ( maksymalnie – 3) i klas
w kolejności od najbardziej oczekiwanych do najmniej.
3. Wydruk podania z systemu.
- kandydat posługuje się wyłączanie jednym podaniem.
4. ZłoŜenie podania razem z ewentualnymi załącznikami
– tylko w szkole pierwszego wyboru
( pierwszej na liście preferencji)
- podanie podpisuje kandydat i rodzic/

Test sprawnościowy dla kandydatów do klasy ekonomicznej
o specjalności wojskowo - policyjnej w Technikum w ZSEG

III

Ewentualne zmiany dokonanych
wyborów

20.06.14
od godz. 1000

24.06.14
do godz. 1600

2. Dokonać ewentualnych zmian w preferencji szkół i oddziałów
wskazanych w rejestracji

IV

Przeprowadzenie rekrutacji

27.06.14
od godz.1100

30.06.13.
do godz. 1600

1. Wprowadzenie do systemu – ocen, wyników egzaminu
gimnazjalnego oraz innych osiągnięć, a następnie dostarczenie do
szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia
szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego (kaŜda strona dokumentu potwierdzona za
zgodność przez dyrektora gimnazjum – „Stwierdzam zgodność
z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły – średnica
36mm, pieczęć imienna i podpis dyrektora). – jedną kopię
niezaleŜnie od ilości wybranych szkół

V

Wyniki rekrutacji

03.07.14
do godz. 1600

VI

Potwierdzenie wyboru przez
ucznia

04.07.14

07.07.14.

1.Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych.
2. Zapoznanie się z nimi – Internet, SMS, wywieszona w
szkole lista
1. ZłoŜenie oświadczenia woli podjęcia nauki w
zakwalifikowanej szkole i oddziale (druk oświadczenia do
pobrania w kaŜdej szkole ponadgimnazjalnej).
2. Dostarczenie oryginałów świadectwa i wyników
egzaminu gimnazjalnego
kandydaci przyjęci w rekrutacji do szkolnictwa zawodowego
pobierają w szkołach do których się dostali skierowania do
lekarza medycyny pracy i składają w terminie do 25 sierpnia
2014r. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

VII

Ostateczne wyniki rekrutacji

VIII

Rekrutacja uzupełniająca

08.07.14 godz. 1600
do 29.08.14

Wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych w danej szkole
( informacja takŜe przez Internet)
Przeprowadzają tylko szkoły które posiadają jeszcze wolne
miejsca w klasach pierwszych

UWAGA !!!!
OSOBY UBIEGAJACE SIĘ O PRZYJĘCIE TAKśE DO SZKÓŁ WARSZAWSKICH MUSZĄ ZALOGOWAĆ
TAKśE W SYSTEMIE WARSZAWSKIM

SIĘ ODRĘBNIE

