
Terminarz rekrutacji 

          dla kandydatów do klasy VII społecznej szkoły podstawowej,

          dla kandydatów do klasy I  społecznego liceum ogólnokształcącego.

 20.02.2021 r. - ogłoszenie zasad i terminów rekrutacji,

 od 01.03. do 26.03.2021 r. – wypełnienie online  i przesłanie do szkoły rekrutacyjnego zgłoszenia 

wstępnego - pierwszy termin,

 27.03.2021 r. -  dzień otwarty dla kandydatów i ich rodziców online - pierwszy termin,

 od 01.04. do 31.05.2021 r. - składanie w sekretariacie szkoły bądź elektronicznie podania                  

i kwestionariusza wraz załącznikami - pierwszy termin,

 od 01.04. do 23.04.2021 r. – wypełnienie online  i przesłanie do szkoły rekrutacyjnego zgłoszenia 

wstępnego - drugi termin,

 24.04.2021 r. - dzień otwarty dla kandydatów i ich rodziców online lub w szkole - drugi termin,

 od 01.04. do 31.05.2021 r. - składanie w sekretariacie szkoły bądź elektronicznie podania                  

i kwestionariusza wraz załącznikami – drugi termin,

 od 01.05. do 21.05.2021 r. – wypełnienie online  i przesłanie do szkoły rekrutacyjnego zgłoszenia 

wstępnego - trzeci termin, 

 29.05.2021 r.  -  dzień otwarty dla kandydatów i ich rodziców  online lub w szkole - trzeci termin,

 od 31.05. do 11.06.2021 r. - składanie w sekretariacie szkoły bądź elektronicznie podania                  

i kwestionariusza wraz załącznikami – trzeci termin,

 14.06.2021 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do kl. VII i do 

społecznego liceum na rok szkolny 2021/2022,

 od 14.06. do 30.06.2021 r. - składanie w sekretariacie szkoły bądź elektronicznie podania                  

i kwestionariusza wraz załącznikami,

 od 25.06. do 30.06.2021 r. dostarczenia do sekretariatu oryginału świadectwa ukończenia               

kl. VI  lub szkoły podstawowej,

 02.07.2021 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do kl. VII i do liceum     

na rok szkolny 2021/2022,

 od 09.07. do 16.07.2021 r. dostarczenie do sekretariatu oryginału zaświadczenia egzaminu 

ósmoklasisty,

 do 31.07.2021 r. - opłacenie wpisowego i potwierdzenie woli uczęszczania do społecznej szkoły 

podstawowej lub społecznego liceum. Podpisanie z  rodzicami/ opiekunami umowy edukacyjnej na

świadczenie usług edukacyjnych,

 od 01.08. do 31.08.2021 r. – nabór uzupełniający.

                                                                                  Mirosława Podgórska – dyrektor szkoły

Człuchów, 20.02.2021 r.


