
Rekrutacja do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim w roku 2020/2021 

AKTUALIZACJA 19 MAJA 2020 R. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało harmonogram rekrutacji. 

Wg tego projektu wnioski o przyjęcie do szkoły będzie można składać  

od 15 czerwca do 10 lipca. 

Rekrutacja będzie wspomagana elektronicznie. Na stronie internetowej Szkoły 

w  zakładce Kandydat i dalej Rekrutacja będzie zamieszczony link do elektronicznej karty 

zgłoszenia do Szkoły oraz do jej papierowej wersji – osobno dla kandydatów do Technikum i 

do Branżowej Szkoły I Stopnia.  

Obie karty zgłoszenia wypełnij tak samo. Po prawidłowym wysłaniu elektronicznej 

karty zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie jej przesłania na adres mailowy podany w 

zgłoszeniu. Pamiętaj, że swoje zgłoszenie będziesz mógł uzupełnić lub zmienić tylko 

wtedy gdy podasz poprawny adres mailowy i zachowasz e-maila, którego otrzymasz po 

wypełnieniu tego formularza.  

W otrzymanym e-mailu potwierdzającym wysłanie zgłoszenia, będzie znajdował 

się napis "Edytuj odpowiedź", kliknięcie którego spowoduje powrót do Twojego 

formularza. Uzupełniając go lub zmieniając pamiętaj jednak o każdorazowym 

kliknięciu „Prześlij”. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej uzupełnij 

ten formularz o dane dotyczące swojego świadectwa (koniecznie kliknij „Prześlij”!!), a po 

otrzymaniu zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wprowadź te wyniki tak jak 

poprzednio wprowadziłeś wyniki ze świadectwa.  

Dokumenty w wersji papierowej wraz z kompletem załączników możesz Ty lub Twoi 

rodzice przynieść do szkoły również od 15 czerwca. Szkoła pracuje w godzinach 8.00 

do 14.00.  

Bardzo nam zależy, żebyś jak najwcześniej zgłosił się do Szkoły elektronicznie i również 

jak najwcześniej przyniósł wersję papierową dokumentów. Jeżeli to zrobisz – będziemy 

mogli wcześniej sprawdzić czy dana klasa powstanie i jeżeli będziemy tego pewni, wyślemy 

Ci sms-a, żebyś przyszedł po skierowanie na badania lekarskie. 

Ostateczny termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia 

szkoły (wersja elektroniczna i papierowa – przyniesiona do szkoły) mija 10 lipca o godz. 

15.00, natomiast zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (wersja elektroniczna i 

papierowa – przyniesiona do szkoły) trzeba dostarczyć do 4 sierpnia o godzinie 14.00. Jeżeli 

jesteś zdecydowany na naszą Szkołę przynieś od razu oryginały!! 

Wyniki rekrutacji będą dostępne na stronie internetowej szkoły 12 sierpnia od rana. Jeżeli 

jesteś na liście przyjętych i już złożyłeś w naszej szkole oryginały dokumentów - masz 

wakacje i już niczego nie musisz potwierdzać:) 

Jeżeli 12 sierpnia znajdziesz się na liście przyjętych, a jeszcze nie dostarczyłeś oryginałów 

świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zrób to koniecznie do 

18 sierpnia do godz. 14.00.  Jeżeli tego nie zrobisz zostaniesz skreślony z listy przyjętych, 

a Twoje miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.  

Dnia 19 sierpnia nastąpi ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji na stronie 

internetowej szkoły. 

Zachęcamy Cię do śledzenia naszej strony internetowej i szkolnego facebooka. Będziemy tam 

zamieszczać nowe informacje dotyczące rekrutacji. 

ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA 

KWIATKOWSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM! 

TO NAPRAWDĘ SZKOŁA WIELU MOŻLIWOŚCI!! 
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