Zasady rekrutacji do oddziałów klas pierwszych
Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku
w roku szkolnym 2021/2022
§1
Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży
prowadzonych przez Powiat Kluczborski określają:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), zwana dalej
„Ustawą”,
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60),
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
4) Zarządzenie Nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie
określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok
szkolny 2021/2022, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I
publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół
dla dorosłych.
5) Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku.
§2
1. W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku, dalej zwany „ZS Nr 1”
planowane są następujące oddziały:
Szkoła Zespołu
profil/zawód
długość cyklu kształcenia
Technikum Nr 3
technik ekonomista
5 lat
technik handlowiec
5 lat
technik żywienia i usług
5 lat
gastronomicznych
technik fotografii i multimediów
5 lat
technik reklamy
5 lat
technik hotelarstwa
5 lat
Branżowa Szkoła I stopnia kucharz
3 lata
Nr 1
cukiernik
3 lata
kelner
3 lata
fotograf
3 lata
magazynier-logistyk
3 lata
Szkoła Policealna Nr 3 dla technik bezpieczeństwa i higieny
1,5 roku
Dorosłych
pracy
technik usług pocztowych
1 rok
i finansowych
technik administracji
2 lata
2. Do każdego oddziału planuje się przyjąć 30 uczniów.

§3
1. Kandydat do klasy pierwszej ma prawo wyboru dowolnej ilości oddziałów z maksymalnie
trzech szkół ponadpodstawowych.
2. Kandydat składa dokumenty w szkole pierwszego wyboru.
3. Dane kandydata przetwarza w systemie szkoła pierwszego wyboru.
4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z
sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 pkt. w tym:
- 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim
roku nauki w szkole podstawowej.
- 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych
wskazanych w statucie szkoły oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej.
6. W przypadku uzyskania równych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym,
pierwszeństwo przyjęcia mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi
możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
a następnie w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w oddziałach, brane są pod
uwagę:
• 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.
7. W przypadku uzyskania równych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, o ile nie
zachodzą przypadki opisane w punkcie 5, do szkoły przyjmowani będą kandydaci według
kryteriów ex-aequo opracowanych w systemie dla danej klasy.
§4
1. Rekrutacja uczniów do szkół odbywa się na podstawie:
a) liczby punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego
nowożytnego i wybranego przedmiotu obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
Szkoła Zespołu
profil/zawód
punktowane zajęcia edukacyjne
Technikum Nr 3
technik ekonomista
geografia
technik handlowiec
geografia
technik żywienia i usług
geografia
gastronomicznych
technik fotografii i multimediów
geografia
technik reklamy
geografia
technik hotelarstwa
geografia
Branżowa Szkoła I
kucharz
plastyka,
stopnia Nr 1
cukiernik
plastyka
kelner
plastyka
fotograf
plastyka
magazynier-logistyk
plastyka
b) liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej:
▪ ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

▪

szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej;
c) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, o
którym mowa w odrębnych przepisach,
d) Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku nie przeprowadza sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
2. W trakcie rekrutacji kandydatów do szkół Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku przyjmuje się
następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i 2
wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
za oceny wyrażone w stopniu:
celujący – 18 pkt.
bardzo dobry – 17 pkt.
dobry – 14 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.
Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
3. Konkursy i zawody, za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10
punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3
punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
4. 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 osiągnięcie tego ucznia w tych
zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18 punktów.
5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
przyznaje się 3 punkty.
6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
oraz jednego przedmiotu do wyboru, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty;
2) języka obcego nowożytnego i przedmiotu do wyboru oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej
części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty przelicza się na
punkty, w sposób określony w pt.6, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej
części egzaminu ósmoklasisty lub dana część egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy
zwolnienie.
§5

1. Przyjmuje się maksymalną liczbę punktów, za wyniki egzaminu w ostatniej klasie szkoły
podstawowej, ustaloną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
a) języka polskiego
b) matematyki
mnoży się razy 0,3 pkt.
c) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
d) wybranego przedmiotu obowiązkowych zajęć edukacyjnych
mnoży się razy 0,2 pkt.
§6
1. Wymagane ilości punktów do przyjęcia do szkoły Zespołu Szkół Nr 1w Kluczborku
wynoszą:
Szkoła Zespołu
Technikum Nr 3

Branżowa Szkoła I stopnia
Nr 1

profil/zawód
technik ekonomista
technik handlowiec
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik fotografii i multimediów
technik reklamy
technik hotelarstwa
kucharz
cukiernik
kelner
fotograf
magazynier-logistyk

liczba punktów
nie mniej niż
60 punktów

brak progu
punktowego

§7
Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia
1. Nabór przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.
2. W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji w szkołach prowadzonych przez
Powiat Kluczborski stosowany jest elektroniczny system naboru.
3. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej
niż trzech szkół ponadpodstawowych (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną
lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu).
4. Szkoła, której oddział znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata,
nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
5. Kandydat rejestruje się w systemie, wybiera szkoły/oddziały, tworząc tym samym listę
preferencji, drukuje wniosek oraz kartę na której odnotowywane są potwierdzenia
wpływu dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.
6. Wniosek jest składany w sekretariacie młodzieżowym ZS Nr 1 w Kluczborku w
terminie od 17 maja – 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00 w dniach pracy szkoły. Na
wniosek nanoszona jest pieczęć na pierwszej stronie wniosku a na karcie
dokumentującej jego wpływ pieczęć szkoły i podpis członka komisji rekrutacyjnej.
7. Kandydat wprowadza do systemu dane o ocenach końcowo rocznych, wynikach
egzaminu ósmoklasisty i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.
8. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru dokumenty potwierdzające
osiągnięcia w terminie od 25 czerwca – 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00.
▪ kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz kopie zaświadczenia o wyniku
egzaminu ósmoklasisty poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej, które
kandydat ukończył (najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania) w ilości
zgodnej z liczbą wybranych szkół.

Fakt dostarczenia ww. dokumentów potwierdzany jest na karcie kandydata pieczęcią
szkoły i podpisem członka komisji rekrutacyjnej.
9. 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 14 lipca 2021 r.
10. 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
okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych
w oświadczeniach do 21 lipca 2021 r.
11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkół nastąpi 22 lipca
2021 r.
12. Wydanie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który złożył
oświadczenie o wyborze tej szkoły, skierowania na badanie lekarskie od 17 maja do
26 lipca 2021 r.
13. Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, i ile nie zostały złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w terminie od 23
lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00.
Fakt dostarczenia ww. dokumentów potwierdzany jest na karcie kandydata pieczęcią
szkoły i podpisem członka komisji rekrutacyjnej.
Kandydat składa:
▪ dwa zdjęcia.
a przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również:
▪ kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
▪ umowę potwierdzająca realizację zajęć praktycznych, w przypadku nauki w szkole
branżowej,
14. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół nastąpi dnia 2 sierpnia 2021 r. do
godz.14:00 na tablicy ogłoszeń.
15. Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w technikum i szkole
branżowej nastąpi niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
dnia 2 sierpnia 2021 r.
Technikum i branżowa szkoła I stopnia – rekrutacja uzupełniająca.
16. Kandydaci nie zakwalifikowani do żadnej szkoły mogą zostać przyjęci na wolne
miejsca w czasie rekrutacji uzupełniającej, składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeniem o
wynikach egzaminu ósmoklasisty od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. godz.
15:00,
17. 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 5 sierpnia 2021 r.

18. 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
okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych
w oświadczeniach do 13 sierpnia 2021 r.
19. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkół nastąpi 16 sierpnia
2021 r.
20. Wydanie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który złożył
oświadczenie o wyborze tej szkoły, skierowania na badanie lekarskie od 3 sierpnia do
13 sierpnia 2021 r.
21. Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, i ile nie zostały złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w terminie od 17
sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00.
Fakt dostarczenia ww. dokumentów potwierdzany jest na karcie kandydata pieczęcią
szkoły i podpisem członka komisji rekrutacyjnej.
Kandydat składa:
▪ dwa zdjęcia.
a przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również:
▪ kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
▪ umowę potwierdzająca realizację zajęć praktycznych, w przypadku nauki w szkole
branżowej,
22. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół oraz lista wolnych miejsc nastąpi
dnia 23 sierpnia 2021 r. na tablicy ogłoszeń.
23. Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w technikum i szkole
branżowej nastąpi niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
dnia 23 sierpnia 2021 r.
Rekrutacja do szkoły policealnej.
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 17 maja 2021 r. do 23 czerwca
2021 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 13
lipca 2021 r.
3. 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 do 21 lipca 2021 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły policealnej
nastąpi 22 lipca 2021 r. do godz. 12:00.
5. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia
średniego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu , o ile nie zostało
ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej w terminie od 22
lipca 2021 r. do 28 lipca 2021 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły policealnej nastąpi 30 lipca 2021 r.
do godz. 12:00.

Szkoła policealna – rekrutacja uzupełniająca.
7. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie do od 2 sierpnia 2021 r. do 6
sierpnia 2021 r.
8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 6
sierpnia 2021 r.
9. 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 do 12 sierpnia 2021 r.
10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły policealnej
nastąpi 13 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00.
11. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia
średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły
policealnej w terminie od 13 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.
12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły policealnej nastąpi 23 sierpnia 2021
r. do godz. 12:00.
Procedura odwoławcza:
1. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia:
- w postępowaniu rekrutacyjnym do 5 sierpnia 2021 r.
- w postępowaniu uzupełniającym do 26 sierpnia 2021 r.
2. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia:
- do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
3. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej:
- do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej:
- do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
SZKOLNA KOMISJA
KWALIFIKACYJNO-REKRUTACYJNA

Załącznik 1
Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkole Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku na rok szkolny 2021/2022.
Data

Nazwa zespołu

Nazwa szkoły

Adres
zespołu/szkoły

Typ szkoły

Zawód

Liczba
przyjętych
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wolnych
miejsc

