Informacja dla Kandydatów do Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
na rok szkolny 2020/2021
Przedstawiamy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego
oraz niezbędne dokumenty w procesie rekrutacji
Lp.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami
Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły
ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
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
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 wójta (burmistrza
lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badania lekarskie

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

od 11 maja 2020r. do 23 czerwca 2020r.
do godz. 15.00
od 22 czerwca 2020 r.
do 23 czerwca 2020 r.
od 26 czerwca 2020 r.
do 30 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00

od 22 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

do 24 czerwca 2020 r.

do 29 lipca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do 16 sierpnia 2020 r.

13 lipca 2020 r.
od 11 maja 2020 r.
do 14 lipca 2020 r.

nie dotyczy
nie dotyczy

17 sierpnia 2020 r.
od 22 lipca 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe –
także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdem
silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia
odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej

od 13 lipca 2020 r.
do 20 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2020 r.
do 21 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

21 lipca 2020 r.
do godz. 14.00
do 28 lipca 2020 r.

24 sierpnia 2020 r.
do godz.14.00
do 31 sierpnia 2020 r.

do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
( Zarządzenie Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr
pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów
ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim – ZAŁĄCZNIK NR 1)

Niezbędne dokumenty w procesie rekrutacji :









Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
Zaświadczenie z egzaminu szkoły podstawowej (oryginał)
3 zdjęcia (podpisane na odwrocie)
Orzeczenie lekarskie dot. kształcenia i nauki zawodu (dla technikum badania specjalistyczne – zaświadczenie lekarskie zawierające
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań
lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów
doktoranckich przez służby medycyny pracy, badania sanepidowskie oraz w technikum weterynarii- orzeczenie lekarskie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii)
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/ opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada)
Karta zdrowia (przekazanie dokumentacji reguluje ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami)

Dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne uwzględniane w trakcie postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2020/2021 :
 w technikum – chemia, biologia
 w liceum ogólnokształcącym – chemia, geografia

