Terminy rekrutacji:
29 maja 2017 - 23 czerwca 2017
złożenie wniosku o przyjęcie (wygenerowanego w systemie elektronicznej rekrutacji) wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym - sekretariat szkoły

23 czerwca 2017 do 27 czerwca 2017
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia
oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia lub oryginał)

gimnazjum

23 czerwca 2017 - 7 lipca 2017
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnianie
przez
kandydata
warunków
lub
kryteriów
branych
pod
uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

10 lipca 2017 - godz. 12:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły

10 lipca 2017 - 11 lipca 2017
wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi
z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej
szkole,
w
przypadku
złożenia
przez
kandydata
oświadczenia,
o wyborze tej szkoły

10 lipca 2017 - 13 lipca 2017 do godz. 12.00
potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

14 lipca 2017 - godzina 14:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły

14 lipca 2017 - godzina 15:00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

17 lipca 2017 - 28 sierpnia 2017
przeprowadzenie postępowania uzupełniającego (w przypadku wolnych miejsc)

Rekrutacja elektroniczna:
Na naszej stronie internetowej http://www.zegluga.edu.pl (w zakładce rekrutacja) pojawi się link do
strony, na której dokonasz swojej rejestracji w elektronicznym systemie naboru
do szkół ponadgimnazjalnych. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji wygenerujesz
wniosek o przyjęcie do szkoły, wydrukujesz i złożysz go do wybranej szkoły.
Będziesz postępował ze wskazówkami według harmonogramu.

