Terminy rekrutacji
L.p.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

od 15.06.2020 r.
(poniedziałek)

Kandydaci do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia
składają zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu kandydata na
praktyczną naukę zawodu w ramach przygotowania zawodowego.

do 10.07.2020 r.
(piątek)
do godz.15:00

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane
załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej.
(oryginały lub ich kopie poświadczone ,,za zgodność z oryginałem”
przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył)

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o
wyniku egzaminu ósmoklasisty

od 26 czerwca 2020 r.
(piątek)
do 10 lipca 2020 r.
(piątek)
do godz. 15:00
od 31 lipca 2020 r.
(piątek)
do 4 sierpnia 2020
(wtorek)
do godz.15:00

4.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydatów określonych wymagań
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 4 sierpnia 2020 r.
(wtorek)
12 sierpnia 2020 r.
(środa)

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania
rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może
odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe

od 15 czerwca 2020 r.
1

skierowania na badania lekarskie

(poniedziałek)
do 14 sierpnia 2020 r.
(piątek)

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w
danej szkole poprzez:
 złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
(o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przujęcie do
szkoły),
 w przypadku szkoły branżowej – także zaświadczenie lekarskie
zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 13 sierpnia 2020 r. (
czwartek)
do 18 sierpnia 2020 r.
(wtorek)
do godz. 15:00

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia
lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują
o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz.
15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu.
Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi
szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25
września 2020 r.
Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub
orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania
nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

8.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły

19 sierpnia 2020 r.
(środa)
do godz.14:00

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Warmińsko - Mazurskiego
Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.
(środa)
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