Na rok szkolny 2013/ 2014 w OSW nr 2 w Bydgoszczy
prowadzony jest nabór do następujących szkół

Szkoła Podstawowa
Klasy 0 – III , IV – VI
Wymagane dokumenty do szkoły podstawowej














orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną
podanie o przyjęcie do szkoły
podanie o przyjęcie do internatu
świadectwo ukończenia poprzedniej klasy
dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
karta zdrowia i inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego
lub szpitalnego
skrócony odpis aktu urodzenia wraz z numerem PESEL (w przypadku zamieszkania w
internacie potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania przez Urząd Miasta lub
Gminy)
opinia wychowawcy klasy, psychologa lub pedagoga
audiogram
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
w uzasadnionych sytuacjach postanowienie sądu rodzinnego
skierowanie do nauki w OSW nr 2 w Bydgoszczy wydane przez Urząd
Marszałkowski w Toruniu

Gimnazjum
Klasy I – III
Wymagane dokumenty do gimnazjum









orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną
podanie o przyjęcie do szkoły
podanie o przyjęcie do internatu
świadectwo ukończenia poprzedniej klasy
wyniki sprawdzianu po VI klasie SP
dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
karta zdrowia i inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego
lub szpitalnego
skrócony odpis aktu urodzenia wraz z numerem PESEL (w przypadku zamieszkania w







internacie potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania przez Urząd Miasta lub
Gminy)
opinia wychowawcy klasy, psychologa lub pedagoga
audiogram
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
w uzasadnionych sytuacjach postanowienie sądu rodzinnego
skierowanie do nauki w OSW nr 2 w Bydgoszczy wydane przez Urząd
Marszałkowski w Toruniu

Szkoły Ponadgimnazjalne
Szkoła Zawodowa






3-letnia gastronomiczna kształcąca w zawodzie kucharz
3-letnia odzieżowa kształcąca w zawodzie krawiec
3-letnia cukiernicza kształcąca w zawodzie cukiernik
3-letnia elektroniczna kształcąca w zawodzie monter elektronik
3-letnia kształcąca w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej/ NOWOŚĆ /

Technikum


4 - letnie technikum gastronomiczne kształcące w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych
4- letnie technikum kształcące w zawodzie technik elektronik /NOWOŚĆ /
4- letnie technikum kształcące w zawodzie technik technologii odzieży / NOWOŚĆ /




Liceum Ogólnokształcące


3- letnie liceum ogólnokształcące / NOWOŚĆ /

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 3 – letnia szkoła przysposabiająca do pracy
Wymagane dokumenty do szkół ponadgimnazjalnych








orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną/ na poziom szkoły ponadgimnazjalnej/
podanie o przyjęcie do szkoły
podanie o przyjęcie do internatu
świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
karta zdrowia i inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego
lub szpitalnego
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności











skrócony odpis aktu urodzenia wraz z numerem PESEL (w przypadku zamieszkania w
internacie potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania przez Urząd Miasta lub
Gminy)
zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia nauki w wybranym zawodzie (skierowanie do lekarza medycyny pracy
wydaje Ośrodek)
dla kierunku gastronomicznego i cukierniczego książeczka sanepidowska
opinia wychowawcy klasy, psychologa lub pedagoga
audiogram
w uzasadnionych sytuacjach postanowienie sądu rodzinnego
skierowanie do nauki w OSW nr 2 w Bydgoszczy wydane przez Urząd
Marszałkowski w Toruniu

Szkoła Policealna
 2-letnia szkoła policealna - kierunek technik informatyk dla osób posiadających
średnie wykształcenie
Wymagane dokumenty do szkoły policealnej













orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną/ na poziom szkoły policealnej/
podanie o przyjęcie do szkoły
podanie o przyjęcie do internatu
świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z zaświadczeniem o wynikach
egzaminów zewnętrznych
dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
karta zdrowia i inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego
lub szpitalnego
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
skrócony odpis aktu urodzenia wraz z numerem PESEL (w przypadku zamieszkania w
internacie potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania przez Urząd Miasta lub
Gminy)
opinia wychowawcy klasy, psychologa lub pedagoga
audiogram
skierowanie do nauki w OSW nr 2 w Bydgoszczy wydane przez Urząd
Marszałkowski w Toruniu

Ustala się następujące terminy rekrutacji do publicznych gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych na podstawie Zarządzenia Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty z dnia 05.02.2013r.
GIMNAZJA DLA MŁODZIEŻY

1.

Składanie podań
ogólnodostępnych

przez

kandydatów

do

gimnazjów

2.
Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i
zaświadczeń z OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych
wymaganych dokumentów (szczegółowe wymagania zawarte
są w regulaminach rekrutacji szkół).

do 3 czerwca 2013 r.
(poniedziałek),do
godz. 15.00
do 2 lipca 2013 r.
(wtorek),
do godz. 15.00

3.
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do gimnazjów.

do 4 lipca 2013 r.
(czwartek), do godz.
15.00

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY:
ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, TECHNIKA

od 27 maja 2013 r.
do 21 czerwca 2013 r.,
do godz. 15.00

1.

Składanie podań przez kandydatów do nie więcej niż trzech
wybranych szkół.

2.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę

do 2 lipca 2013 r.
(wtorek), do godz.
12.00

3.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do
szkół.

do 4 lipca 2013 r.
(czwartek),do godz.
15.00

4.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez
kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do
przyjęcia do szkół.

do 8 lipca 2013 r.
(poniedziałek),do
godz. 12.00

5.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół.

6.

Składanie dokumentów przez kandydatów w szkołach, które do
dnia 6 lipca 2012 r. nie dokonały pełnego naboru.

7.

8 lipca 2013 r.
(poniedziałek),
do godz. 15.00
do 10 lipca
2013 r. (środa),
do godz. 15.00

11 lipca 2013 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w (czwartek),
pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru
do godz. 12.00

8.

Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla absolwentów
gimnazjów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w
późniejszym terminie.

9.

Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji przez szkoły, które nie
dokonały pełnego naboru do dnia 11 lipca 2012 r.

po 20 sierpnia
2013 r.
do 31 sierpnia 2013 r.,
do godz. 12.00

SZKOŁA POLICEALNA

1.

do 23 sierpnia 2013 r.,
Składanie przez kandydatów wymaganych dokumentów w do godz. 15.00
wybranej szkole.

2.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół.

do 26 sierpnia
2013 r.,
do godz. 15.00
do 31 sierpnia 2013 r.

3.

Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji przez szkoły, które nie
dokonały pełnego naboru do dnia 22 sierpnia 2012 r.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dotyczących naboru do szkoły podstawowej,
gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i policealnej zostają ustalane indywidualnie
z rodzicami zainteresowanymi kształceniem swoich dzieci w tutejszym ośrodku.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny / 52 344-74-10/
w celu ustalenia terminu rozmowy na terenie placówki.

