Zasady

Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do klasy pierwszej w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi ul. Kilińskiego 159/163 w roku szkolnym
2019/2020

Opracowane w oparciu o:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 z późn. zm.)
oraz Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. z 2014 r. poz. 7).

- Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r z pózn. zm. w
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z
jednych typów szkół do innych (Dz. U. nr 26, poz. 232)

- Zarządzenie Nr 41/ 2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r.

1. Nabór do szkoły ponadgimnazjalnej odbywa się w formie elektronicznej.
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2. Obowiązujące terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.

godz. 12.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych (

od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r.

godz. 12.00
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Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły (wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru)

do 28 czerwca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów oraz wystąpienie przez przewodnicząc

do 15 lipca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających przez kandydata
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16 lipca 2019 r.

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i k

do 18 lipca 2019 r.

do godz.12.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydato
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od 16 lipca 2019 r.

godz. 12.00

do 24 lipca 2019 r.

godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez

25 lipca 2019 r.

do godz. 12.00
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Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów

25 lipca 2019 r.

do godz. 13.00

Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły za pośrednictwem organu prowadzącego o lic

W przypadku wolnych miejsc - rekrutacja uzupełniająca wg harmonogramu

od 26 lipca 2019 r.
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godz. 12.00

do 30 lipca 2019 r. godz.12.00

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych (

do 5 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów oraz wystąpienie przez przewodniczą

do 20 sierpnia 2019 r.
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Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających przez kandydata w

21 sierpnia 2019 r.

do godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i ka

do 23 sierpnia 2019 r.

do godz.15.00
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Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydat

od 21 sierpnia 2019 r.

do godz. 12.00

do 29 sierpnia 2019 r. godz.15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez

30 sierpnia 2019 r.
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godz. 12.00

Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły za pośrednictwem organu prowadzącego o lic

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szkoły:
- świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej (oryginał)
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty(oryginał)
- 3 aktualne zdjęcia legitymacyjne
- karta zdrowia
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie
(skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie wydaje sekretariat szkoły)
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