
TERMINY REKRUTACJI ZASADNICZEJ

DO KLAS PIERWSZYCH BRANZOWYCH

SZKOL II STOPNIANA ROK SZKOLNY 2O2OI2O2I

Termin
w postgpowaniu
rekruta n m

od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15:00

od26 czerwca 2020 r.
do l0 lipca 2020 r.

do godz. 15:00

do ll sierpnia 2020 r.

12 sierpnia 2020 r.
godz. 10.00

od 15 czerwca 2020 r,
do 14 sierpnia 2020 r.

Rodzaj czlnnoSciLp.

I

2

Uzupelnienie wniosku o przlgcie do bran2owej szkoly II
stopnia o Swiadectwo ukoriczenia branZowej szkoly I stopnia
lub zasadniczej szkoly zawodowej oraz zaiwiadczenia

Weryfikacja przez komisjg rekrutacyjn4 wniosk6w o przyjgcre

do dwuletniej branZowej szkoly II stopnia i dokument6w
potwierdzajqcych spelnianie przez kandydata warunk6w
poSwiadczanych w o6wiadczeniach, w tym dokonanie
przez przew odniczEcego komisji rekrutacyjnej czynno3ci

h z ustaleniem t ch okolicznoScizwt an

Weryfikacja przez komisjE rekrutacyjnq wniosk6w o przyjgcie
do dwuletniej branzowej szkoly II stopnia i dokument6w
potwierdzajqcych spelnianie przez kandydata warunk6w
lub kryeri6w branych pod uwagq w postqpowaniu

rekrutacyjnl.rn, w tym ustalonych przez w6jta (burmistrza
lub prezydenta) okolicznoSci wskazanych w oSwiadczeniach

4

Podanie do publicznej wiadomoSci przez komisjg rekrutacfn4
listy kandydat6w zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych

5

6
Wydanie przez dwuletni4 bran2ow4 szkolE II stopnia
skierowania na badanie lekarskie

Potwierdzenie przez rodzica kandydata niepelnoletniego
albo kandydata pelnoletniego woli przlgcia w postaci
przedlo2enia oryginatu Swiadectwa ukoriczenia bran'Zowej

szkoly I stopnia lub zasadniczej szkoly zawodowej
oraz zaiwiadczenia o ile nie zostaly one zloZone
w uzupelnieniu wniosku o przylgcie do szkoly, a taliZe

zadwiadczenia lekarskiego zawieraj4cego orzeczenie o braku
przeciwskazari zdrowotnych do podjgcia praktycznej nauki

zawodu

7

ZloZenie wniosku o przyjgcie na semestr pierwszy klas I
publicznych brarrzowych szk6l II stopnia wraz
z dokumentami

1 do 4 sierpnia 2020 r.

od 13 sierpnia 2020 r.
do l8 sierpnia 2020 r.

do godz. 15:00



8
Podanie do publicznej wiadomoSci przez komisjE rekrutacljn4
listy kandydat6w przy'gtych i kandydat6w nieprzyjgtych

19 sierpnia 2020 r.
godz. 10:00

9

Mo2liwo56 wystqpienia - rodzica kandydata lub kandydata
pelnoletniego - do komisji rekrutacyjnej o sporz4dzenie
uzasadnienia odmowy przlgcia

do 22 sierpnia 2020 r.

10.
Sporz4dzenie przez komisjg rekrutacjn4 uzasadnienia
odmowy przyjgcia

do 3 dni od dnia
wystqpienia o
sporz4dzenie

uzasadnienia odmowy
przyjgcia

11.

Mo2liwoSi wniesienia - przez rodzicakardydata lub
kandydata pelnoletniego - odwolania do dyrektora szkoly od
rozstrzygrigcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia
otrzymania

uzasadniania odmowy
przyjgcia

t2.
Dyrektor szkoly rozpatruje odwolanie od rozstrzygrigcia
komisji rekrutacyj nej

do 3 dni od dnia
zloi.enia odwolania do

dyrektora szkoly
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