HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

zgodny z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty 4)Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.9.2021 z dnia
27 stycznia 2021r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas
pierwszych
Technikum nr 6 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 4
Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do
klasy pierwszej liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i
kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Uwaga: Wnioski muszą być podpisane przez co najmniej jednego
rodzica kandydata

od 17 maja 2021
do 21 czerwca 2021

od 03 sierpnia 2021
do 05 sierpnia 2021

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej o świadectwo
ukończenia szkoły oraz o
zaświadczenie o wynikach egzaminu
zewnętrznego

od 25 czerwca 2021
do 14 lipca 2021 r.

--------------------------

3

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków poświadczonych
w oświadczeniach, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności związanych z
ustaleniem tych okoliczności

do 14 lipca 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym , w tym ustalonych przez
wójta (burmistrza lub prezydenta)
okoliczności wskazanych w
oświadczeniach.

Do 21 lipca 2021 r.

13 sierpnia 2021 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

6

Wydanie przez szkołę prowadzącą
kształcenie zawodowe skierowania na
badania lekarskie

od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r.

od 03 sierpnia 2021 r.
do 13 sierpnia 2021 r.

7

Potwierdzenie przez rodzica albo
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia świadectwa
ukończenia szkoły i zaświadczenie 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 orzeczenia o
lekarskiego, o którym mowa w art. 134
ustawy Prawo oświatowe

od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.

od 17 sierpnia 2021r.
do 20 sierpnia 2021 r.

8

Podanie do publicznej i wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r. do godziny 14.00

23 sierpnia 2021 r. do godziny 14.00

9

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia

do 5 sierpnia2021r.

26sierpnia 2021 r.

10

Sporządzenie przez komisje
rekrutacyjną uzasadnienia odmowy
przyjęcia

do 3dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

