HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

l.p

Termin

Działania

1.

Od 17 maja 2021

Kandydat do Liceum Ogólnokształcącego nr 2

(poniedziałek)

z przysposobieniem wojskowym składa wniosek

do 31 maja 2021

o przyjęcie do szkoły w sekretariacie ZSP nr 2

(piątek)

w Jarocinie przy ul. Franciszkańska 2 od 800 do 1500.

2.

od 7 czerwca 2021 r.
(poniedziałek)
do 14 czerwca 2021 r.;
(poniedziałek)

3.

Przeprowadzenie
kierunkowych

–

sprawdzianu
próba

uzdolnień

sprawności

fizycznej

dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego
nr 2 z przysposobieniem wojskowym
Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy

17 czerwca 2021
(czwartek)
4.

uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych
1. Kandydat:
-

do Liceum Ogólnokształcącego nr 2 (klasa

z przysposobieniem policyjno – prawnym, klasa
z innowacją ratownictwo medyczne)
- do Technikum nr 2 (technik elektryk, technik
elektronik, technik pojazdów samochodowych,
Od 17 maja 2021
(poniedziałek)

technik mechanik z przysposobieniem pożarniczym,
technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich)
- do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2, który będzie

do 21 czerwca 2021

odbywać praktyczną naukę zawodu w zakładzie

(piątek)

pracy niezrzeszonym w Cechu Rzemiosł Różnych
w Jarocinie składa wniosek o przyjęcie do szkoły
w

sekretariacie

ZSP

nr

2

w

Jarocinie

przy ul. Franciszkańska 2 od 800 do 1500.

2. Kandydat do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2,
który będzie odbywać praktyczną naukę zawodu

w zakładzie pracy zrzeszonym w Cechu Rzemiosł
Różnych w Jarocinie, wniosek składa w Cechu
Rzemiosł Różnych w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej
12
5.

Kandydat

dostarcza

Rekrutacyjno
od 25 czerwca 2021 (piątek)

–

ukończenia

do

Szkolnej

Kwalifikacyjnej

szkoły

Komisji

świadectwo

podstawowej

oraz

do 14 lipca 2021 (środa)

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty .

w godz. 900 - 15 00

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy
o

dostarczenie

świadectwa

i

zaświadczenia

przy okazji jednej wizyty w szkole.
6.

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna
22 lipca 2021
o godz. 10 00
(czwartek)

podaje

do publicznej wiadomości na stronie

internetowej

szkoły

listę

zakwalifikowanych

kandydatów

i

kandydatów

niezakwalifikowanych do przyjęcia

do szkół

ponadpodstawowych.
7.

Wydawanie

skierowań

na

badania

lekarskie

od 17 maja 2021

(dotyczy kandydatów do Technikum nr 2)

do 26 lipca 2021

Skierowanie na badania lekarskie dla uczniów
Branżowej

Szkoły

I

Stopnia

nr

2

wydaje

pracodawca.
8.

Rodzice
od 23 lipca 2021
(piątek)
do 30 lipca 2021

kandydata

potwierdzają

wolę

ponadpodstawowej
oryginału

albo

kandydat pełnoletni

przyjęcia
w

świadectwa

postaci

do

szkoły

przedłożenia

ukończenia

szkoły

(piątek)

podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach

w godz. 9 00 - 1500

egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one
złożone w okresie od 25 czerwca do 14 lipca);
w przypadku Technikum również w postaci
przedłożenia

zaświadczenia

lekarskiego

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie.
9.

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna
2 sierpnia 2021

podaje do publicznej wiadomości na stronie

o godz. 10 00

internetowej szkoły listę kandydatów przyjętych i

(poniedziałek)

kandydatów

nieprzyjętych

ponadpodstawowych.

do

szkół

