Zarządzenie nr 2

/2021 r.

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
z dnia.i~ stycznia 2021 r.

w sprawie określenia terminów

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

na rok szkolny 2021/2022 na semest r pierw szy klas I publicznych branżowych szkół li stopnia,
publicznych szkół policealnych

oraz dla kandydatów

do publicznych szkół podstawowych

dla dorosłych i publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

Na podstawie:
§

llbaa

ust. 2

Rozporządzenia

w sprawie szczególnych

rozwiązań

Ministra

Edukacji Narodowej

z dnia

20 marca 2020 r.

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałan iem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020
poz. 493 ze zm.)
zarządzam,

co

następuje:

§1
Ustalam terminy przeprowadzania czynnosc1 w postępowaniu rekrutacyjn ym i uzupełniającym
na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół li stopnia, publicznych szkół policealnych
oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i publicznych liceów
ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa
świętokrzyskiego na rok szkolny
2021/2022 określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem podpisan ia.

Uzasadnienie

Na podstawie: § llbaa

ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczen ia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020
poz. 493 ze zm.) właściwy Kurator Oświaty ustala terminy
i

uzupełniającym

szkół

na semestr pierwszy klas I publicznychbranżowych

szkół

policealnychoraz do publicznychszkół dla dorosłych, a także terminy

w te rmi nie do końca stycznia 2021 r.

W

w postępowaniu rekrutacyjnym

związku

z tym wydano niniejsze zarządzenie.

li stopnia, publicznych
składania

dokumentów

Załącznik

do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
nr

Termin y postępowania rekrutacyjnego
na

semestr

pierwszy

li stopnia, publicznych

klasy

I

do

publicznych

wn iosku o przyjęcie do szkoły wraz
potwierdzającymi spełnienie przez
z dokumentami
kandydata

warunków

uwagę

w

lub

kryteriów

postępowaniu

branych pod
rekrutacyjnym

i uzupełniającym .

2

sprawdzianu
uzdolnień
Przeprowadzenia
lub
predyspozycji
przydatnych
w danym zawodzie
w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły
Weryfikacja

3

przez

komisję

rekrutacyjną

branżowych

szkół

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 17 maja 2021 r.
do 31 maja 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r.
do 6 sierpnia 2021 r.

od 25 października 2021 r.
do 12 listopada 2021 r. 1

od 13 grudnia 2021 r.
do 16 grudnia 2021 r. 1

od 14 czerwca 2021 r.
do 20 lipca 2021 r.

od 7 sierpnia 2021 r.
do 9 sierpnia 2021 r.

od 22 listopada 2021 r.
do 26 listop ada 2021 r. 1

od 3 stycznia 2022 r.
do 5 stycznia 2022 r. 1

do 14 lip ca 2021 r.

6 sierpnia 2021 r.

do 15 listo pada 2021 r.1

do 17 grudni a 2021 r.1

do 21 lipca 2021 r.

12 sierpnia 2021 r.

do 30 listopada 2021 r. 1

do 7 st ycznia 2022 r .1

22 lipca 2021 r.

13 sierpnia 2021 r.

1 grudnia 2021 r 1.

10 sty cznia 2022 r.1

od 17 maja 2021 r .
do 26 lipca 2021 r.
od 25 paźd ziernika 2021 r.
do 6 grudnia 2021 r. 1

od 3 sierpnia 2021 r.
do 13 sierpnia 2021 r.
od 13 grudnia 2021 r .
do 13 stycznia 2022 r.1

od 21 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.

od 16 sierpnia 2021 r .
do 20 sierpnia 2021 r.

od 2 grudnia 2021 r.
do 9 grudnia 2021 r.1

od 11 stycznia 2022 r.
do 18 stycznia 2022 r.1

Terminy
w

postępowaniu

uzupełniającym

wniosków

o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnie nie
przez
kandydata
waru nków
poświadczonych w oświadczeniach, w t ym dokonanie
przewodniczącego

komisji
rekrutacyjnej
czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

przez

składania dokumentów

szkół policealnych oraz do publicznych szkół dla dorosłych.

Złożenie

1

z dni J ~ stycznia 2021 r.

i uzupełniającego, a także terminy

Rodzaj czynności

Lp.

2

Weryfikacja pr zez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwie rdzających
spełnien ie przez kandydata

4

warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

i uzupełniającym,

w tym

ustalonych

(burmistrza
lub prezyden t a
wskazanych w oświadczeniu .

przez wójta
oko li czności

miasta)

publicznej wiadomości przez komisję
listy kand ydató w za kwalifikowany ch
i niezakwalifikowanych do szkoły.

Podan ie do
5

rekrutacyjną

Wydanie
6

przez

szkołę

prowadzącą

kształcenie

na
badanie
lekarskie.
zawodowe
skierowania
(dotyczy branżowej szkofy li stopnia i szkofy p olicealnej) .
Potwierdzenie

przez
kand ydata
lub
niepełnoletniego kandydata w o li przyjęcia:
- do branżowej szkoły li stopnia
7

w postaci

rodzica

przedłożenia

oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły

stopn ia,

w

zaświadczen ia

branżowej

odpow iada

szkole
pierwsze j

I

I

o zawodz ie nauczanym
stop nia, którego
zakres
kwa lifik acji

wyodrębnionej

w zawodzie nauczanym w branżowej szkole li stopni a
1

Doty czy szkól, w który ch

zajęcia

dydakty czne rozpoczynają

się

w pierw szym pow szednim dn iu lut ego.

ukończenia zasadniczej
oraz zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
oraz odpowiednio orzeczeń, o których mo w a w art . 135
ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo oświatowe;
- do szkoły policealnej w po staci przedłożenia
oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie
wykształcenia średniego (o ile nie zostało złożone
wcześniej)
oraz
zaświadczenia
lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
oraz odpowiednio orzeczeń, o których mowa w art. 136
ust . 1 pkt 2b i 2c ust awy Praw o oświatowe.
- do szkoły podstawowej dla dorosłych w postaci

lub

oryginału

świadectwa

szkoły zawodowej2

świadectwa

przedłożenia

potwierdzającego

ukończenia sześcioletniej szkoły podstawo w ej albo

klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej ;
do liceum ogól no kształcącego dla dorosłych
w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia
gimnazjum lub ośmioletniej szkoły pod stawowej .

-

publicznej wiadomości przez komisję
listy
kand ydató w
przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły.
Podanie

8

9

10

11

do

2 sierpnia 20 21 r.

23 sierpnia 2021 r.

10 grudnia 2021 r.1

19 stycznia 2022 r.1

do 5 sierpnia 2021 r.

26 sierpnia 2021 r.

do 15 grudnia 2021 r.1

do 24 stycznia 2022 r. 1

rekrutacyjną

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej

o sporządzenie

uzasadnienia odmowy przyjęcia .
Sporządzenie

przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia

odmowy przyjęcia.

Wniesien ie
do
dyrektora
szkoły
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

odwołania

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządze nie
uzasadnienia odmowy przyjęci a
do 5 dni od dnia wystąpi en ia o sporządze nie
uzasadnienia odmowy przyjęcia 1
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy
przyj ęcia

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy
przyjęcia 1

do 3 dni od dnia otrzyman ia uzasadniania odmowy
12

Dyrektor
szkoły
rozpatruje
od rozstrzygnięcia komisj i rekrutacyjnej.

od wołan ie

przyj ęcia

do 7 dni od dnia otrzym ania uzasadniania odmowy
przyjęcia 1

UWAGA:

*

W
przypadku
braku
możliwości
przedłożenia
odpowiednio
zaświadczenia
lekarskiego
lub orzeczenia w terminie określonym w powyższej tabeli, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuj e
o tym odpow iednio dyrektora sz koły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu . Informację s kłada
w postaci papierowej lub elektronicznej .

Dotyczy absolw ent ów dotyc hczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku
szkolnego 2012/20 13 (art. 9S ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 20 18 poz. 224S z późn . zm.).

2

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, · do której uczeń został przyjęty, nie później
niż do dnia 24 września 2021 r. {dotyczy szkól, których zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się we wrześniu).

**
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły,
w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § lla rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia fun kcjonowan ia jednost ek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493
z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Przepisy § llbaa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jedno stek system u oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 umożliwiają 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) podanymi do publiczn ej wiadomości także na stronach
internetowych tych jednostek.

***
Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo

oświatowe

(t .j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910)

w przypadku publicznych branżowych szkół li sto pnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół
dla dorosłych komisja rekrutac yjna , w uzgodnieniu z dyrektore m szkoły, rozpatruje w postępowaniu
uzupełniającym

wniosek kandydata

złożony

po terminie,

jeżeli szko ła

nadal dysponuje wolnymi miejscami.

