HARMONOGRAM REKRUTACJI
W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają
w szkołach ponadpodstawowych wnioski/podania/kwestionariusze wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów:
Terminy rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów klasy pierwszej
szkół ponadpodstawowych dla młodzieży: szkoły branżowej I stopnia, technikum.
od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15.00
Złożenie kwestionariusza o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
od 17 maja do 26 lipca
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
22 lipca 2021 r.
Podanie do wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 23 lipca do 30 lipca do godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, 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 oraz
odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata
lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00,
wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.
Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do
dnia 24 września 2021

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 roku zaświadczenia lub orzeczenia będzie
równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
2 sierpnia 2021 godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
Więcej informacji na temat terminów rekrutacji oraz wykaz konkursów uwzględnianych przy
rekrutacji można znaleźć na witrynie Kuratorium
Do formularza rekrutacyjnego złożonego do szkoły I wyboru kandydaci załączają:
1.
2.
3.
4.

5.

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
dwie fotografie (z nazwiskiem i imieniem na odwrocie)
kandydaci – laureaci oraz finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim załączają do formularza dyplom laureata
(finalisty),
inne dokumenty np. opinia/orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

