TERMINARZ REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. gen. prof. SYLWESTRA KALISKIEGO W TURKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Termin

Do godziny

od 19 maja (poniedziałek)
do 3 czerwca (wtorek)

15 00

od 12 maja (poniedziałek)
do 30 maja (piątek)

15 00

do 24 czerwca(wtorek)

15 00

27 czerwca (piątek)
do 1 lipca (wtorek)

15 00

do 3 lipca (czwartek)

13 00

do 7 lipca (poniedziałek)

13 00

do 8 lipca (wtorek)

13 00

7 dni od dnia podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych do szkoły
do 5 dni od dnia złożenia wniosku o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
nie później niż
do 29 sierpnia

ZADANIA - CZYNNOŚCI
Kandydat składa dokumenty w sekretariacie szkoły (budynek A, pokój 03)
Kandydat bierze udział w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej
organizowanych dla kandydatów, od których wymaga się szczególnych predyspozycji lub
umiejętności (np.: oddziały dwujęzyczne, klasy mistrzostwa sportowego, oddziały lub klasy
sportowe, klasy w szkołach artystycznych)
Kandydat dokonuje ewentualnych zmian w decyzji o wyborze kierunku kształcenia i składa
(przenosi) dokumenty do ostatecznie wybranego typu szkoły
Kandydat otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum oraz kserokopie świadectwa ukończenia
gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Kandydat dostarcza poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia
gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów
niezakwalifikowanych do Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego
Kandydat składa oświadczenie woli podjęcia nauki w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof.
S. Kaliskiego poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku
Kandydat ma możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do szkoły
Szkolna komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienia odmowy przyjęcia
Kandydat ma możliwość złożenia, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
Dyrektor szkoły rozstrzyga odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w
pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami

