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Harmonogram rekrutacji do Szkoły Zawodowej  

i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w ZS Nr 3 w Płońsku  

 

 

Lp Termin Harmonogram rekrutacji 

1.  od 11 maja 2015 r.       od godz.10.00  

do 22 maja 2015 r.       do godz. 15.00 

 Przyjmowanie wniosków  

o przyjęcia do klasy pierwszej  

w wybranym zawodzie  

 Przyjmowanie kopii aktualnego 

orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego 

2.  od 19 czerwca 2015 r.   od godz. 10.00 

do 23 czerwca 2015 r.   do godz. 16.00 

 Możliwość zmiany wyboru szkoły  

 lub zawodu przez kandydatów lub 

złożenia wniosku  dla tych, którzy tego 

nie dokonali w pierwszym terminie. 

3.  od 26 czerwca 2015 r.   od godz. 11.00  

do 29 czerwca 2015 r.   do godz. 16.00 

 Przyjmowanie kopii świadectw 

ukończenia gimnazjum 

  Przyjmowanie  kopii zaświadczeń 

o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego otrzymanych z OKE   

poświadczonych przez dyrektora 

gimnazjum, które kandydat ukończył.  

( jeśli dotyczy) 

 Przyjmowanie oświadczeń 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata następujących kryteriów: 

 wielodzietność rodziny kandydata; 

 niepełnosprawność jednego  

z rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata; 

 niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata; 

 niepełnosprawność wśród 

rodzeństwa  kandydata; 

 samotne wychowywanie kandydata 

w rodzinie; 

  objecie kandydata piecza zastępczą 

 

 

 

4.  02 lipca 2015 r. do godz. 16.00  Ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia  
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do szkoły na podstawie wyników 

rekrutacji. 

5.  od 03 lipca 2015 r.     do 06 lipca 2015 r.  Potwierdzenie woli podjęcia nauki 

w danej szkole poprzez złożenie : 

 oryginału Orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, 

 Podania do Starostwa Powiatowego 

w Płońsku o skierowanie do szkoły 

 oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum  

 oryginału zaświadczenia 

o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

 innej   dokumentacji ( np. medycznej) 

wpływającej na organizację procesu 

edukacyjno- wychowawczego 

6.  07 lipca 2015 r.        do godz. 16.00 

 

 Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły 

ponadgimnazjalnej. ( Zawodowej  

i Przysposabiającej do Pracy): 

 Przyjmowanie dodatkowej 

dokumentacji: 

 Odpisu aktu urodzenia  

z numerem PESEL 

  3 zdjęć kandydata 

  Karty zdrowia 

7.  od 03 lipca 2015r.  do 24 sierpnia 2015r. 

 

 Kandydaci do Szkoły Zawodowej, 

którzy potwierdzili wolę nauki  

w naszej szkole, otrzymują 

skierowanie na badania do lekarza 

medycyny pracy, który wydaje 

zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do 

kształcenia w danym zawodzie. 

Kandydaci składają  

w sekretariacie szkoły ww. 

zaświadczenie.  

8.  od 08 lipca 2015r.  do 28 sierpnia 2015r.  Nabór uzupełniający – przyjmowanie 

oryginałów świadectw ukończenia 

gimnazjum oraz zaświadczeń 

o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

jeśli  szkoła będzie posiadać  wolne 

miejsca. 

 


