TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH
Technikum nr 6 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 4
absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej
1.

Od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 26 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r. w terminie uzupełniającym

2.

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły i
zaświadczenie o wynikach egzaminów (gimnazjalnego lub ósmoklasisty)

3.

Do 28 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkół i dokumentów i potwierdzających spełnienie przez kandydatów
warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych
okoliczności
W terminie uzupełniającym do 5 sierpnia 2019 r.
4.

15 lipca 2019 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkół
i dokumentów i potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez
prezydenta miasta Tychy okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
W terminie uzupełniającym do 20 sierpnia 2019 r.
5.

16 lipca 2019 r. godz. 10.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
W terminie uzupełniającym 21 sierpnia 2019 r.
6.

Od 16-18 lipca 2019 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
kandydatowi zakwalifikowanemu do nauki w danym zawodzie.

7.

Od 16 – 24 lipca 2019 r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego)
ucznia woli przyjęcia do szkoły w postaci oświadczenia, przedłożenia w szkole
świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminów (o ile nie
złożono ich wcześniej) i dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu wdanym zawodzie
W terminie uzupełniającym od 21 do 29 sierpnia 2019 r.

8.

25 lipca 2019 r. godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych klas i szkół.
W terminie uzupełniającym do 30 sierpnia 2019 r.

