
WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 

 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM 

AKTUALIZACJA 19 MAJA 2020R. 
 

od 15 czerwca (poniedziałek) do 10 lipca (piatek)  do godz. 14.00 

Kandydat składa dokumenty do wybranej szkoły. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej 

niż jednego oddziału w naszej szkole w podaniu wskazuje kolejno interesujące go oddziały. 

Dokumenty trzeba złożyć w wersji papierowej oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy, do którego 

link znajdzie się na stronie internetowej szkoły 15 czerwca rano. 

Uwaga kandydaci do technikum!! Im szybciej zostaną złożone dokumenty tym szybciej 

będzie można zrobić badania lekarskie. Skierowania na nieodpłatne badania wydaje szkoła. 

10 lipca (piątek) o godz. 14.00  

Upływa termin dostarczenia do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w wersji 

papierowej oraz uzupełnienia formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej o wyniki ze 

świadectwa. Jeżeli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru, najlepiej przynieść od razu 

oryginał.  

4 sierpnia (wtorek) o godz. 14.00  

Upływa termin dostarczenia do szkoły zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 

wersji papierowej oraz uzupełnienia formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej o wyniki 

egzaminu. Jeżeli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru, najlepiej przynieść od razu 

oryginał.  

12 sierpnia (środa)  

Ogłoszenie wstępnej listy przyjętych do poszczególnych klas. Lista będzie dostępna 

również na stronie internetowej naszej szkoły. 

do 18 sierpnia (wtorek) do godz. 14.00 

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Jeżeli ktoś już wcześniej przyniósł oryginały powyższych dokumentów i jest na liście przyjętych 

ogłoszonej 12 sierpnia nie musi dodatkowo potwierdzać woli podjęcia nauki w naszej szkole. 

Kandydaci dostarczają zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o przydatności 

do zawodu (dotyczy kandydatów do technikum).  

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata 

informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00. Należy wtedy 

wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas 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 kontunuowania nauki w klasie, do której uczeń został przyjęty.  
 

19 sierpnia (środa) 

Ogłoszenie ostatecznych list przyjętych do danego oddziału. Uczniowie z list rezerwowych 

(ułożonych wg ilości punktów) automatycznie przechodzą na listy podstawowe w miejsce tych, 

którzy nie potwierdzili woli podjęcia nauki w naszej szkole. . Lista będzie dostępna również na 

stronie internetowej naszej szkoły. 

Uczniowie z „Paszportem” przyjmowani są poza rekrutacją pod warunkiem 

dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 


