
ANEKS DO  

REGULAMINU REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  

TECHNIKÓW I SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA  

WCHODZĄCYCH W SKŁAD CENTRUM KSZTAŁCENIA  

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MYSŁOWICACH  

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 

z późn. zm.) wprowadza się zmiany w zakresie terminów postępowania rekrutacyjnego, 

w tym składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, w związku 

z czym punkt V i VI regulaminu otrzymują poniższe brzmienie:  

 

V. SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY 

NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.  do godz. 15.00  

- termin złożenia wniosku w szkole pierwszego wyboru wraz z kompletem dokumentów 

wymaganych w procesie rekrutacji (punkt II regulaminu) 

Od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.  do godz. 15.00 

- termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

Od 31 lipca 2020r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 

- termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, trzyletniej 

branżowej szkoły I stopnia o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana 

przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje. 

Do 4 sierpnia 2020r.  

- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych 

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

Do 11 sierpnia 2020r.  

- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności 

wskazanych w oświadczeniach. 

12 sierpnia 2020 r.   

- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. 

Od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020r.  

- wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. 

 

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00  

- termin potwierdzania przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata 

niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci  przedłożenia oryginału: świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia 



praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kierowania pojazdami w przypadku kandydatów w zawodzie, dla którego podstawa 

programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do 

uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, o ile nie zostały złożone wcześniej. 

- dla kandydatów do oddziału wielozawodowego w branżowej szkole I stopnia będącymi  

młodocianymi pracownikami niezbędne jest dostarczenie podpisanej umowy o pracę 

z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu. 

 

W przypadku braku możliwości przedłożenia  odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia 

rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 

sierpnia 2020r. 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 25 września 

2020r.  

 

19 sierpnia 2020 r.  do godz. 14.00   

- ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych 

miejscach. 

Terminy określone w ustawie o systemie oświaty  

- składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie 

i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

 

VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

1. W terminie 3 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do 

szkoły (do 22 sierpnia 2020r.), rodzice kandydata lub jego prawni opiekunowie mogą 

wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 

2. W terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem Komisja sporządza uzasadnienie 

odmowy przyjęcia kandydata. 

3. Rodzice kandydata lub jego prawni opiekunowie w terminie 3 dni od otrzymania 

uzasadnienia mogą wnieść odwołanie do dyrektora CKZiU od rozstrzygnięcia Szkolnej 

Komisji Rekrutacyjnej. 

4. Dyrektor CKZiU zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania do 3 dni. 

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 


