Wykorzystaj poniższy harmonogram i listę kontrolną przy zapisach do katolickiej szkoły średniej Archidiecezji Chicago.
HARMONOGRAM I LISTA KONTROLNA KATOLICKIEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ 2018 / 2019
Wrzesień – Listopad ósmoklasity
❏ Weź udział w dniach otwartych wszystkich katolickich szkół średnich, którymi jesteś zainteresowany.
❏ Przekaż swoje informacje kontaktowe podczas wizyty osoby rekrutującej w szkole podstawowej lub podczas
targów rekrutacyjnych szkół średnich.
❏ Porozmawiaj ze swoimi rodzicami o tym, jaki rodzaj szkoły średniej byłby najbardziej odpowiedni dla Ciebie
(duża, mała, koedukacyjna, niekoedukacyjna).
❏ Weź udział w dniach „Uczeń towarzyszy uczniowi” (shadow days), wydarzeniach sportowych i wystawach sztuk
plastycznych szkół średnich, którymi jesteś zainteresowany.
❏ Zapisz się na kurs przygotowawczy do egzaminu wstępnego, jeśli jest on dostępny w Twojej szkole podstawowej.
❏ Jeśli jest taka potrzeba, skontaktuj się ze szkołą średnią, w której planujesz przystąpić do egzaminu wstępnego,
aby przedyskutować specjalne udogodnienia oferowane podczas egzaminu.
❏ Zarejestruj się na egzamin wstępny jedynie w szkole Twojego pierwszego wyboru (rejestracja od 17 listopada
2018 roku). Informacje na temat rejestracji dostępne są na stronie internetowej szkoły.
❏ Rozpocznij szukanie możliwości otrzymania pomocy finansowej i/lub stypendium oferowanego przez szkołę
średnią lub organizacje z zewnątrz.
Grudzień ósmoklasity
❏ Przystąp do egzaminu wstępnego (HSPT - High School Placement Test) w sobotę 1 grudnia 2018 roku o godz.
8 rano w szkole Twojego pierwszego wyboru.
❏ Jeśli Twoi rodzice nie dokonali jeszcze płatności podczas rejestracji w intrenecie na egzamin weź z sobą $25 i
dwa ołówki numer 2.
❏ Zaraz po egzaminie przekaż swojej szkole podstawowej pisemne pozwolenie na udostępnienie Twoich wyników
edukacyjnych.
❏ Jeśli 1 grudnia nie przystąpiłeś do egzaminu wstępnego katolickiej szkoły średniej archidiecezji, skontaktuj się ze
szkołą Twojego pierwszego wyboru, aby zarejestrować się tam na egzamin dodatkowy. Uwaga: Uczniowie,
którzy przystąpili do egzaminu w katolickiej szkole średniej archidiecezji nie mogą przystąpić do egzaminu
dodatkowego w żadnej innej szkole średniej archidiecezji.
❏ Wypełnij aplikację o pomoc finansową zgodnie z pouczeniami i przestrzegając ustalonego przez szkołę średnią
terminu końcowego.
Styczeń – Marzec ośmioklasisty
❏ Dopełnij procesu zapisania się do szkoły, w której przystąpiłeś do egzaminu.
❏ Pamiętaj o datach wysyłania listów akceptacyjnych, będą wysyłane przez szkołę, w której przystąpiłeś do
egzaminu.
❏ Wszelkie swoje pytania kieruj do biura rekrutacji szkoły lub do administracji szkolnej.
❏ Z uwagą śledź proces rejestracyjny szkoły średniej, do której zostałeś zaakceptowany.
❏ Zarejestruj się w szkole średniej, do której zostałeś zaakceptowany.
Marzec – Maj siódmodklasity
❏ Szukaj możliwości dla uczniów klas 7 do wzięcia udziału w dniach „Uczeń towarzyszy uczniowi” szkoły średniej,
którą jesteś zainteresowany.
❏ Weź udział w dniach otwartych wszystkich katolickich szkół średnich, którymi mógłbyś być zainteresowany.
❏ Zarejestruj się i weź udział w specjalnym wydarzeniu sportowym z udziałem trenera / zawodach sportowych,
wydarzeniu o charakterze akademickim / zajęciach artystycznych oferowanych przez katolicką szkołę średnią.
❏ Sprawdź stronę internetową archidiecezji, aby znaleźć rozmieszczenie katolickich szkół średnich w obrębie
Twojego miejsca zamieszkania, odwiedź również strony internetowe poszczególnych szkół średnich, skorzystaj z
podanych linków.

Czerwiec – Sierpień nowych ośmioklasistów
❏ Weź udział w obozach sportowych, akademickich i artystycznych.
Zapoznaj się ze stronami internetowymi różnych szkół średnich, aby zdobyć więcej informacji o programie
nauczania, innych programach, klubach i zajęciach ponadprogramowych.
❏ Porozmawiaj z aktualnymi uczniami lub z absolwentami na temat ich doświadczeń w szkole.
❏ Skontaktuj się ze szkołą średnią, aby indywidualnie ją zwiedzić.

