Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2021
z dnia 25.02.2021r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim
i Branżowej Szkoły Branżowej I Stopnia nr 3 im. Piastów Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim
dla klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022
Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godziny 15.00
 złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej, podpisanego przez ucznia i jego
rodziców,
 zaświadczenie o ustalonym indywidualnym programie lub toku nauki,
 dokumenty stwierdzające, 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
 opinia wydana przez poradnię psychologiczno- pedagogicznej w tym publiczną
poradnię specjalistyczną w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich,
 olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godziny 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Do 14 lipca 2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych
okoliczności.
21 lipca 2021 r.
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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) wskazanych w oświadczeniach
22 lipca 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych z podziałem na oddziały.
Od 17 maja do 26 lipca 2021 r.
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
Od 23 do 30 lipca 2021 r.
Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:








oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały
one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
kwestionariusza z danymi na druku pobranym w szkole, wypisanego w momencie przyjęcia
do szkoły,
karty zdrowia ucznia,
dwóch podpisanych zdjęć,
oryginału zgłoszenia absolwenta.

2 sierpnia 2021 r. do godziny 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

przyjętych

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
Do 5 sierpnia 2021 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
V.

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych na rok szkolny
2021/ 2022

Od 3 sierpnia do 5 sierpnia 2021 r.






złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej, podpisanego przez ucznia
i jego rodziców,
zaświadczenie o ustalonym indywidualnym programie lub toku nauki,
dokumenty stwierdzające, 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,
opinia wydana przez poradnię psychologiczno- pedagogicznej w tym publiczną poradnię
specjalistyczną w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
na stan zdrowia,
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zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty.

Do 5 sierpnia 2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych
okoliczności.
13 sierpnia 2021 r.
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) wskazanych w oświadczeniach
16 sierpnia 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych z podziałem na oddziały.
Od 3 sierpnia do 13 sierpnia 2021 r.
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
Od 17 do 20 sierpnia 2021 r. do godziny 15.00
Potwierdzenie przez rodzica alba pełnoletniego kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia:








oryginału świadectwa ukończenia szkoły,
oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały
one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,
zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
kwestionariusza z danymi na druku pobranym w szkole, wypisanego w momencie przyjęcia
do szkoły,
karty zdrowia ucznia,
dwóch podpisanych zdjęć,
oryginału zgłoszenia absolwenta.

Do 23 sierpnia 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
Do 26 sierpnia 2021 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
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