Rekrutacja do klasy pierwszej
Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia
w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni
1. Zarejestruj się w systemie rekrutacji poprzez wejście na adres:

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat
Wydrukuj podanie i zanieś je do szkoły I wyboru .

W Zespole Szkół Nr 3 podania można składać
od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00
w sekretariacie na I piętrze pokój 27
2. Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00 należy dostarczyć
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
3. Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 należy uzupełnić
wniosek poprzez dostarczenie wyniku egzaminu ósmoklasisty.

4.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
12 sierpnia 2020 r.
Informacje o zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły można też
sprawdzić na stronie internetowej pod wyżej wskazanym adresem,
wpisując swój login i hasło otrzymane podczas pierwszej rejestracji
w systemie.

5. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 należy
potwierdzić wolę nauki w Zespole Szkół Nr 3 poprzez dostarczenie
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej),
karty informacyjnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie.
6. Ogłoszenie list przyjętych do szkoły oraz informacja o wolnych
miejscach nastąpi 19 sierpnia 2020 roku o godz. 14:00. Listy zostaną
wywieszone w hollu szkoły. Informację o przyjęciu do szkoły każdy
kandydat może sprawdzić na stronie internetowej po wpisaniu swojego
loginu i hasła.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły można składać również drogą
elektroniczną na adres:

rekrutacja@zs3.bochnia.pl

Niezbędne dokumenty:
a) Podanie - wydrukowane z systemu rekrutacji elektronicznej,
b) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
c) karta informacyjna,
d) dwa zdjęcia
e) charakterystyka osobowa kandydata /wzór wniosku na stronie szkoły
oraz w sekretariacie – pokój 27 – I piętro/,
f) zaświadczenie lekarskie /skierowanie należy pobrać w sekretariacie –
pokój 27 – I piętro/,
g) dla kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia - Umowa o praktyczną
naukę zawodu ew. zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające
rozpoczęcie praktycznej nauki zawodu od 01.09.2020 r.
h) Po ogłoszeniu list przyjętych do Szkoły – orzeczenie lekarskie z badania
do celów sanitarnych /skierowanie należy pobrać w sekretariacie – pokój
27 – I piętro. – dotyczy tylko zawodu technik żywienia i usług
gastronomicznych.

