Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów
do klas pierwszych Technikum/Branżowej Szkoły I st. w Zespole Szkół im. Króla Władysława w Lidzbarku

Termin

Czynność absolwenta szkoły podstawowej/
czynność Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej

17 maja - 21 czerwca
25 czerwca 14 lipca

 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach

egzaminu ósmoklasisty
22 lipca

 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do

wskazanej we wniosku klasy pierwszej

2 sierpnia

 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do wskazanej we

wniosku klasy pierwszej
23 lipca do 30 lipca
 w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się 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. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań 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 takiego zaświadczenia lub
orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły
w terminie do 20 sierpnia 2021 r. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania
pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły,
do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
* nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie
równoznaczne z rezygnacją z kontynuacji nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym
kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf
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