
 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW  DO ZESPOŁU SZKÓŁ 

ZAWODOWYCH IM. MARSZAŁKA FRANCISZKA BIELIŃSKIEGO  

W GÓRZE KALWARII 

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTACJI 

 

Działając na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 

wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dyrektor Zespołu Szkół 

wprowadza następującą organizacje rekrutacji do szkoły. 

 

Od dnia 15 czerwca 2020 do 28 czerwca 2020 wnioski oraz inne 

dokumenty rekrutacyjne można składać WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną.  

 

Od dnia 29 czerwca 2020 do dnia 10 lipca 2020 roku, przywraca się obsługę 

bezpośrednią interesantów. Dokumenty (wnioski, kopie świadectw itp.) 

przyjmowane będą w szkole. Prosimy o dostosowanie się do wytycznych 

sanitarnych obowiązujących na terenie Zespołu Szkół Zawodowych. 

 

 

 



I. Wniosek kandydata WYDRUKOWANY Z SYSTEMU 

ELEKTRONICZNEGO NABORU, PODPISANY PRZEZ OBYDWOJE 

RODZICÓW, wraz z załącznikami zaznaczonymi we wniosku, należy  

 

1. w terminie od 15 czerwca do 26 czerwca br. (do godz. 15:00): 

PRZESŁAĆ w wersji elektronicznej – scan wniosku  i załączników na 

adres email 

REKRUTACJA@ZSZ-GK.PL 

2. w wersji papierowej od 29 czerwca do 10 lipca br (do godz. 15:00) złożyć 

bezpośrednio do szkoły pierwszego wyboru. 

Dokumenty składamy w ZAKLEJONEJ KOPERCIE,  

Z WYPISANYM IMIENIEM I NAZWISKIEM KANDYDATA, JEGO 

NUMEREM  LOGOWANIA W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO 

NABORU I NUMEREM TELEFONU DO RODZICA –  

DO SKRZYNKI PODAWCZEJ wystawionej w szkole.  

Przy składaniu kopert obowiązuje reżim sanitarny (maseczki na twarzy  

i rękawiczki jednorazowe). 

 

II. Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej należy złożyć w szkole 

pierwszego wyboru w terminie od 28 czerwca do 10 lipca br. (do godz. 15:00). 

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w punkcie rekrutacyjnym szkoły 

pierwszego wyboru. 

III. Kopię zaświadczenia OKE  z egzaminu ósmoklasisty należy złożyć  

w szkole pierwszego wyboru w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia br.  

(do godz. 15:00). Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w punkcie 

rekrutacyjnym szkoły pierwszego wyboru. 

IV. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły odbywa się poprzez złożenie 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 
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zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty w punkcie 

rekrutacyjnym szkoły do której kandydat został zakwalifikowany w wyniku 

rekrutacji elektronicznej. Dokumenty składamy w terminie 13 sierpnia –  

18 sierpnia br. (do godz. 15:00) 

V. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – potwierdzenie 

woli przyjęcia do szkoły wymaga złożenia, obok oryginału świadectwa  

i zaświadczenia OKE także: 

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

- orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdami (jeżeli w trakcie nauki będzie robione prawo jazdy), 

- orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do 

kierowania pojazdem (jeżeli w trakcie nauki będzie robione prawo jazdy). 

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub 

orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 

sierpnia 2020 r. do godz. 15:00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. 

Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub 

orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie 

później niż do dnia 25 września 2020. 

 


