REGULAMIN REKRUTACJI
DO ZESPOŁU SZKÓŁ
W CHOCIANOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony z 2018 r. poz. 1457 z późn. Zm.)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019r. poz. 1148 z póź.zm;)
- Rozporządzenie MEN z dn. 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych szkół i placówek (Dz.U. 2019r. poz 1737)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.),
- Terminarz postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół
ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo
oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla
dorosłych na rok szkolny 2021/2022 ogłoszony dn.29 stycznia 2021 r. przez MEiN
- Statut Zespołu Szkół w Chocianowie

INFORMACJE OGÓLNE
§ 1. Składanie dokumentów
1. W Zespole Szkół w Chocianowie nabór prowadzony jest z wykorzystaniem systemów informatycznych.
2. Wydrukowany z e-systemu wniosek o przyjęcie do szkoły (podpisany przez kandydata i jego
prawnych opiekunów) kandydat składa w dniach od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz. 15.00 w
szkole pierwszego wyboru.

3. We wniosku kandydat wskazuje kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych.
4. W każdej z wybranych szkół kandydat wskazuje zawody w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych.
5.

Kandydat do szkoły, do której wcześniej złożył wniosek o przyjęcie, dołącza następujące dokumenty:
1) świadectwo ukończenia szkoły, w terminie od 25.06.2021r do 14.07.2021r do godz. 15.00
(po wcześniejszym uzupełnieniu ocen i osiągnięć w systemie informacyjnym
2) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, w terminie od 25.06.2021r do
14.07.2021r do godz. 15.00
3) zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów i olimpiad
przedmiotowych, w terminie do 14.07.2021 r. do godz. 15.00
4) oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
o ile wcześniej nie zostały złożone muszą zostać przedłożone w szkole do 30.07.2021r. do godzi 15.00
5) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu kandydaci do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia muszą przedłożyć w
szkole do 30.07.20201 r. do godz. 15.00
6) inne dokumenty (np. opinia PPP, orzeczenie PPP), które mogą być istotne przy kwalifikacji kandydata,
w terminie do 14.07.2021r. do godz.15.00
7) 2 zdjęcia legitymacyjne.
6. Kandydaci do Branżowej Szkole I Stopnia do klasy wielozawodowej (młodociani pracownicy) zobowiązani są
dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru najpóźniej do 30.07.2021 r. zaświadczenie od pracodawcy o
możliwości przyjęcia do pracy w celu nauki zawodu od dnia 1 września 2021 r. (lub umowę o pracę od dnia
1 września 2021 r.). Kandydaci do klasy w zawodzie mechatronik
- uczniowie młodociani pracownicy pod patronatem - VW (Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o)

o przyjęciu decyduje egzamin sprawnościowy/manualny - :śrubki” i rozmowa kwalifikacyjną - pod
patronatem Sitech decyduje rozmowa kwalifikacyjna
- uczniowie – pod patronatem KGHM – zajęcia praktyczne organizuje szkoła
7. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia od pracodawcy lub orzeczenia lekarskiego
rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 (w
postępowaniu uzupełniającym do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00), wskazując na przyczynę
niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub
orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września
2021 r.. W sytuacji niedotrzymania powyższych terminów kandydat/uczeń zostanie skreślony odpowiednio z
listy kandydatów zakwalifikowanych/ przyjętych do szkoły lub z listy uczniów szkoły.
8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do
szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

ZASADY REKRUTACJI
§ 2. Warunki przyjęcia do klasy pierwszej:
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
1) 100 punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty:
a) wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, matematyki − mnoży się przez 0,35;
b) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego − mnoży się przez 0,3;
2) 72 punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z języka
polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora
Zespołu Szkół w Chocianowie, wyrażone w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
3) Do max18 punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego
samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów,
4) 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
5) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.

Tabela nr 1
Schemat podziału punktów dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej w
postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły na rok szkolny 2021/2022
Kryteria - egzamin ósmoklasisty
wynik z języka polskiego
wynik z matematyki
wynik z języka obcego
nowożytnego na poziomie
podstawowym
max
Kryteria - świadectwo
1. ocena z języka polskiego
2. ocena z matematyki
4. ocena z I przedmiotu
(wg tabeli nr 2 )
5. ocena z II przedmiotu
(wg tabeli nr 2)
aktywność na rzecz innych ludzi
świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej
szczególne osiągnięcia w
konkursach, zawodach
max
Razem

wyniki z egzaminu
gimnazjalnego w %
(max) 100%
(max) 100%
(max) 100%

punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym
x 0,35 = 35 pkt
x 0,35 = 35 pkt
x 0,3 = 30 pkt

100 pkt
punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
(max) 18 pkt
celujący -18 punktów,
(max) 18 pkt
bardzo dobry –17 punktów,
(max) 18 pkt
dobry - 14 punktów,
dostateczny –8 punktów,
(max) 18 pkt
dopuszczający –2 punkty.
3 pkt
7pkt
(max) 18 pkt
100 pkt
200 pkt

w Technikum:
•

technik mechatronik – informatyka, język obcy nowożytni

•

technik obsługi turystycznej – geografia, język obcy nowożytny

•

technik logistyk – geografia, język obcy nowożytny

w Branżowej Szkole I Stopnia:
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•

do wszystkich zawodów w klasach wielozawodowych – technika, geografia

•

w zawodzie mechatronik – informatyka, matematyka

Schemat przyznawania punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na
świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
c)

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się
7 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się
5 punktów,
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6
ustawy o systemie oświaty:
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
e)

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 2 lit. a–d,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające
na terenie szkoły, na szczeblu:
• międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
• krajowym – przyznaje się 3 punkty,
• wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
• powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie
ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego
ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18 punktów.
4.Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej
szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznane za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021 w

województwie dolnośląskim zawiera Zarządzenie nr 5 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dn. 26 lutego 2021 r.
opublikowane na stronie www.kuratorium.wroclaw.pl w zakładce Rekrutacja.
5.Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej,
którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, do
wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.
6.

Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechatronik muszą przejść pozytywnie
rekrutację przeprowadzoną przez firmę Volkswagen Motor Polska SA oraz Sitech s. z o o.

7.

Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście
rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w § 2 ust. 1
niniejszego regulaminu, do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.

8.

Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej
liczby punktów rekrutacyjnych, wynikających z kryteriów podstawowych jest:
• ocena zachowania,
• łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie ósmoklasisty
• średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

9.

Dodatkowe kryteria bierze się pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kolejności
przyjęć kandydatów.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi,
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi
opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na
trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
• wielodzietność rodziny kandydata;
• niepełnosprawność kandydata;
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.
12 Określa się limit 28 miejsc w klasach mechatronicznych oraz 28 miejsc w klasach:
logistyk i organizacji turystyki.
13 Planuje się utworzyć:
a.
trzy klasy Technikum
- technikum maechatroniczne,( przedmioty rozszerzone matematyka i język
angielski)
- technikum organizacji turystyki (przedmioty rozszerzone geografia)
- technikum logistyczne (przedmioty (rozszerzone geografia)
i. dwie klasy Branżowej Szkoły I Stopnia
- klasa wielozawodowa
- mechatronik
14 Klasy technikum mogą być wieloprofilowe
15 Nie określa się limitu punktów w Branżowej Szkole I Stopnia.

16 Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby klas cieszących się największym wyborem kandydatów, po
uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
§ 3. Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza
się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na
świadectwie ośmioletniej szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
Przedmioty

z języka polskiego i matematyki

z języka obcego nowożytnego

Sposób przeliczania ocen
na punkty
celujący – 35 punktów
bardzo dobry – 30 punktów
dobry – 25 punktów
dostateczny – 15 punktów
dopuszczający – 10 punktów
celujący – 30 punktów
bardzo dobry – 25 punktów
dobry – 20 punktów
dostateczny – 10 punktów
dopuszczający – 5 punktów

max

Punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym

max 2 x 35 pkt. = 70 pkt.

max 30 pkt.

100 pkt.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu

ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie.
3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o

zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły.

§ 4. Kwalifikowanie do szkół
•

od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (podpisanego
przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

•

od 25 czerwca do 14 lipca 2021r.do godz. 15.00 –uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz
złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do
których kandyduje;

•

do 14 lipca 2021 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków poświadczonych w oświadczeniach w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

•

do 21 lipca 2021r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta
(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

•

22 lipca 2021r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły;

•

od 17 maja do 26 lipca 2021 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do
Technikum lub Branżowej Szkoły I stopnia, który dokonał wyboru kształcenia w danym
zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej
szkoły;

•

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły
podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone we
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu; - zaświadczenia od
lekarza medycyny pracy w przypadku kandydatów do Technikum
- w przypadku kandydatów do klasy wielozawodowej i elektromechanik (młodociany pracownik)
w Branżowej Szkole I Stopnia zaświadczenia od pracodawcy o możliwości przyjęcia do pracy w
celu nauki zawodu od dnia 1 września 2021 r. (lub umowy o pracę
- w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego rodzic
kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz.15.00, wskazując
na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub
elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia24
września 2021 r. (W sytuacji niedotrzymania powyższych terminów kandydat/uczeń zostanie skreślony
odpowiednio z listy kandydatów zakwalifikowanych/ przyjętych do szkoły lub z listy uczniów szkoły.),

•

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
•

od 3 sierpnia do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

•

14 sierpnia 2021 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

•

16 sierpnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

•

Od 17 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów
zakwalifikowanych.

•

do 21 sierpnia 2021 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej , a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe-także zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o
braku przeciwwskazań do pracy;

•

23 sierpnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od
zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną
zniszczeniu.

3. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży
w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, o przyjęciu do tych szkół, w
których będą jeszcze wolne miejsca, będzie decydował dyrektor szkoły (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy
– Prawo oświatowe).
4. Kandydatom nieprzyjętym szkoła udziela szczegółowych informacji w celu ułatwienia im
wyboru innej szkoły lub zawodu.
5. Informacje o wolnych miejscach można uzyskać na stronie:
www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

§ 5. Procedura odwoławcza

1.

W terminie do 5.08.2021 r. (w postępowaniu rekrutacyjnym i do 26.08.2021 r. (w postępowaniu
uzupełniającym) rodzic lub pełnoletni kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o
uzasadnienie odmowy przyjęcia.

2.

W terminie do 3 dni od dnia złożenia wyżej wymienionego wniosku komisja rekrutacyjna sporządza
uzasadnienie odmowy przyjęcia.

3.

W terminie do 3 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic lub pełnoletni kandydat może złożyć do dyrektora
odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.

4.

W terminie do 3 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.

5.

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 6. Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców.
1.

W szkole powołuje się od 1 marca 2020 r. punkt informacyjny dla kandydatów
do szkół ponadpodstawowych:
•

sekretariat, tel. 76 818 51 66,

•

kierownika szkolenia praktycznego pokój 105

•

doradca zawodowy, pokój 205.

2.

Informacje udzielane będą w dni powszednie w godz. 9.00 – 14.00.

3.

Zadaniem punktu informacyjnego jest udzielanie kandydatom informacji o:

4.

•

kryteriach naboru,

•

ofercie edukacyjnej,

•

wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania
rekrutacyjnego i w trakcie trwania nauki,

•

wybranym zawodzie,

•

pracodawcach, którzy mogą przyjąć do pracy w celu nauki zawodu (Szkolny Bank Praktyk
dla kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia),

•

wolnych miejscach w Zespole Szkół w Chocianowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać także na stronie www.zschocianow.pl w zakładce dokumenty
rekrutacja

