
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, 

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW na rok szkolny 2020/2021 

DO KLASY PIERWSZEJ   Technikum nr 3  w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie: 

Zgodnie z  aktualnymi wytycznymi MEN  i Vulcan 

 

Lp. 

 

Rodzaj czynności 

Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1. Złożenie elektronicznie wniosku o przyjęcie  

do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym  (z wyjątkiem 3 dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły, 

zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia 

lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do podjęcia nauki zawodu). 

 

Dokumenty należy wypełnić on-line*  w systemie na stronie 
https://powiatsremski.edu.com.pl/kandydat/.  

Następnie  wydrukować i podpisać. Podpisane skany ( lub foto) dokumentów 

przesłać do szkoły na adres: rekrutacja@zsp-srem.pl 
 

 

 

 

 

od 15 czerwca 2020 r.  

do 10 lipca 2020 r.  

do godz. 15.00 

 

 

2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

 

W systemie elektronicznym  należy wpisać oceny. Skan (lub foto)  

świadectwa przesłać na adres: rekrutacja@zsp-srem.pl 

 

od 26 czerwca 2020r.  

do 10 lipca 2020 r.  

do godz. 15.00 

 

3 Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty 

W systemie elektronicznym  należy wpisać wyniki. Skan (lub foto)  

zaświadczenia przesłać na adres: rekrutacja@zsp-srem 

 

Od 31 lipca  2020  

do 4 sierpnia 2020 

do godz. 15.00 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych 

 Informacje  będą w systemie elektronicznym,   a listy w szkole i na stronie 

www szkoły. 

 

12 sierpnia 2020 r.  

 

5. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi do 

technikum,  w przypadku dostarczenia  oryginałów świadectwa. 

Skierowania będę wysyłane elektronicznie  na mail kandydata po  

przyjęciu zgłoszenia w systemie rekrutacji elektronicznej. 

 

Od 26 czerwca 2020 r. 

 

6. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia 

oryginałów: wniosku, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  2 fotografii, a także zaświadczenia 

lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do  nauki zawodu. ( O ile  oryginały nie zostały  złożone 

wcześniej) 

Wszystkie dokumenty ( wniosek, świadectwa,  dostarczyć do szkoły do 

sekretariatu). 

 

Od 13 sierpnia  2020  

do 18 sierpnia 2020 

7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych. 

 

19 sierpnia 2020 

 

*W wyjątkowych sytuacjach  dokumenty można przygotować w szkole. Komisja rekrutacyjna pomoże 

przygotować wniosek. 

 

Aktualizacja: 2 czerwca 2020. 
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