Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360
61-441 Poznań
Telefon/fax: 61 832 00 33

SPOSOBY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Dostarczenie do skrzynki podawczej zainstalowanej w holu szkoły.
2. Nadanie listem poleconym na adres szkoły (o zachowaniu terminu stanowi data
na stemplu pocztowym).
3. Przez SYSTEM NABÓR (szczegółowa instrukcja na stronie systemu Nabór pod
adresem https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty w pliku
Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego).
4. Wysłanie skanów podpisanych dokumentów na adres mailowy szkoły:
sekretariat.uczniowski@technikum19.edu.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021
1. od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły.
3. od 31 lipca do 04 sierpnia 2020 r. do godz.15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
4. 12 sierpnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
5. od 13 sierpnia 2020 r. od godz. 10.00 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – wydanie
przez szkołę dla kandydatów zakwalifikowanych do oddziału P_1a (technik analityk)
skierowań na badania lekarskie (ostateczny termin dostarczenia do szkoły zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu to 26 września).
6. od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – Potwierdzenie woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
(dotyczy zawodu technik analityk).
7. 19 sierpnia 2020 r do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

