
Absolwencie Szkoły Podstawowej, 

Od 15 czerwca możesz składać dokumenty do wybranej przez ciebie szkoły.  

W tym roku szkolnym możesz złożyć podanie do trzech wybranych szkół. 

Na pierwszym piętrze gab. 100 czeka doradca zawodowy , jeśli masz wątpliwości podejdź i zapytaj. 

W pierwszej kolejności powinieneś przyjść do naszej szkoły. Przy wejściu czekają na Ciebie ankiety 

rekrutacyjne. 

Możesz razem z ankietą zostawić kopię aktu urodzenia, 2 zdjęcia oraz kartę zdrowia, tylko schowaj to do 

koperty którą podpiszesz swoim imieniem i nazwiskiem i zakleisz. Tak aby nic z niej nie wypadło. Jeśli 

składasz tylko ankietę nie musisz jej chować do koperty. 

  

Następnie wypełniasz ankietę, masz do wyboru wszystkie szkoły wchodzące w skład Powiatowego 

Zespołu Szkół w Redzie. Jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś  w jakim zawodzie chcesz się uczyć możesz 

wybrać trzy szkoły zaznaczając kolejność wyboru np.: 

1. jeżeli najbardziej zależy ci żeby dostać się do LO mundurowego klasa wojskowa zaznaczasz przy 

nim 1  

2. następnie zaznaczasz szkołę drugiego  wyboru gdybyś nie dostał się do klasy wojskowej np. 

technik organizacji reklamy i wpisujesz 2 

3. jeżeli nie dostaniesz się do technika organizacji reklamy zaznaczasz szkołę trzeciego wyboru np. 

Technik realizacji nagłośnień i wpisujesz 3 

Co to znaczy? 

To znaczy, że w przypadku braku wystarczającej ilości punktów do szkoły 1 wyboru komisja rekrutacyjna 

automatycznie przeniesie twój wniosek ze szkoły 1 wyboru do szkoły kolejnego wyboru 2 lub 3 , do 

której będziesz miał wystarczającą ilość punktów aby znaleźć się na liście kandydatów 

zakwalifikowanych do szkoły. Przykład: 



 

Co dalej ? 

Jeżeli złożyłeś dokumenty do liceum lub technikum mundurowego  

 25 czerwca 2020 r. godz. 14.00 – 17.00 przychodzisz z rodzicem/opiekunem na test sprawności 

fizycznej 

Jeżeli złożyłeś dokumenty do technikum oraz technikum mundurowego pobierasz od komisji 

rekrutacyjnej na terenie szkoły skierowanie na badanie lekarskie obowiązkowe do nauki w szkole 

o kształceniu zawodowym. Badanie wykonujesz u lekarza medycyny pracy na własny koszt. 

Brak badania= skreślenie z listy uczniów. 

Co dalej? 

Czekasz do 26 czerwca. W tym dniu otrzymasz ze szkoły podstawowej świadectwo ukończenia, które 

przynosisz do naszej szkoły już do komisji rekrutacyjnej wraz z: 

  Aktem urodzenia oryginał/kopia  
  Dwoma zdjęciami  
  Kartą zdrowia  
  Opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (np. dysleksja, jeśli posiadasz)  
  Zaświadczeniem o udziale w olimpiadach (jeśli takowe posiadasz) 

Co dalej? 

Do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 musisz dostarczyć do szkoły zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty, oraz zaświadczenie od lekarza ( jeżeli chcesz iść do technikum). 

Do tego dnia możesz dokonać jeszcze zmian w wyborze szkoły. 

Pamiętaj aby wyraźnie wpisać nr telefonu 

rodzica/opiekuna to bardzo ważne! 



Co dalej? 

Teraz czekasz do 12 sierpnia 2020r. 

 
W tym dniu będą wywieszone listy z uczniami zakwalifikowanymi do wybranej szkoły. 
 
UWAGA!!! 
To nie znaczy jeszcze, że już jesteś przyjęty albo że się nie dostałeś do naszej szkoły. 
 
Teraz musisz dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wyniku 
egzaminu ósmoklasisty. 

Masz na to czas do 18 sierpnia 2020r.!!!! 
 
Co to znaczy? 
To znaczy że osoby które nie dostarczyły oryginałów świadectw zostają usunięte z listy uczniów 
zakwalifikowanych do danego typu szkoły i zwalniają się miejsca dla uczniów którzy nie zostali 
zakwalifikowani. 
 
Ostateczna lista kandydatów przyjętych będzie wywieszona w holu szkoły : 
19 sierpnia 2020 r. do godziny 14.00; 

 

W tym dniu dowiesz się do jakiej klasy zostałeś przyjęty i oraz kiedy będziesz miał spotkanie z 

wychowawcą oraz dostaniesz listę podręczników do zakupu. 

Na terenie szkoły będzie też krawiec, który pobierze od ciebie wymiary do uszycia munduru lub 

mundurka do technikum. 

Teraz możesz już chwile odetchnąć. 

Witamy w NASZEJ szkole😊 

 

 

 

 

 


