HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021
od 15 czerwca od godz. 9.00 do 10 lipca do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć lub
przesłać TYLKO do szkoły pierwszego wyboru.
od 26 czerwca od godz. 10.00 do 10 lipca do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
od 31 lipca od godz. 9.00 do 4 sierpnia do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.
12 sierpnia godz. 12.00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 15 czerwca od godz. 9.00 do 14 sierpnia do godz. 14.00 wydanie skierowania na
badanie lekarskie kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie.
od 13 sierpnia od godz. 9.00 do 18 sierpnia do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły, dwóch zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
19 sierpnia do godz. 14.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.
Wniosek wraz z dokumentami można złożyć w następujący sposób:
dostarczyć dokumenty do szkoły w wersji papierowej
(z zachowaniem reguł sanitarnych opisanych poniżej)
lub
przesłać skan lub zdjęcie dokumentów drogą mailową
na adres: rekrutacja@zssih.radom.pl
W szkole należy zachować reguły sanitarne: zakrywamy usta i nos, dezynfekujemy ręce, ograniczamy kontakt
z pracownikami, zachowujemy odpowiedni - dwumetrowy dystans między obecnymi w budynku.
Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu będzie decydował dyrektor
szkoły.

