ZARZĄDZENIE NR ':l /2020 r.
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

z dnia

w sprawie

określenia

uzupełniającego

liceum

terminów przeprowadzania

dwujęzycznych ,

dwujęzycznymi,

szkół

rekrutacyjnego i

postępowania

ponadpodstawowych: czteroletniego

technikum, trzyletniej

branżowej szkoły

I stopnia, w tym

sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi,

przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr

pierwszy klas I publicznej
kandydatów

postępowania

na rok 2020/2021 do klas I publicznych

ogólnokształcącego, pięcioletniego

integracyjnych,

~tycznia 2020 r.

do

ogólnokształcącego

branżowej szkoły

publicznej
dla

szkoły

II stopnia, publicznej

podstawowej

dla

szkoły

dorosłych

policealnej oraz dla
publicznego

liceum

dorosłych.

Na podstawie :
art. 154 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U z 2019 poz. 1148
ze zm .), § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737).

Zarządzam,

co

następuje :

§1
Ustalam terminy przeprowadzania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do:
klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych,
dwujęzycznych , sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi,
przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego na terenie województwa
świętokrzyskiego na rok szkolny 2020/2021 określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Ustalam terminy przeprowadzania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
do publicznej branżowej szkoły II stopnia na terenie województwa świętokrzyskiego 'na rok szkolny
2020/2021 okre ślonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§3
Ustalam terminy przeprowadzania czynnoscl w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
do publicznej szkoły policealnej na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2020/2021
określonego w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§4

Ustalam terminy przeprowadzania czynnoscl w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupelniającym
do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego
na rok szkolny 2020/2021 określonego w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5
Ustalam terminy przeprowadzania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
do publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych a terenie województwa świętokrzyskiego
na rok szkolny 2020/2021 określonego w załączniku nr 5 do niniejszego zarząd zenia .

§6
Ustalam wzór informacji o liczbie wolnych miejsc w

szkołach

wymienionych w §1 stanowiącą załącznik

nr 6 do niniejszego zarządzenia.
§7
Zobowiązuję

dyrektorów

szkół

wymienionych w §1 do przekazania informacji o wolnych miejscach

w oddziałach szkolnych, Świętokrzys kiemu Kuratorowi Oświaty w terminie określonym w załączniku 1
poprzez wypełnien i e formularza online według wzoru określonego w załączniku nr 6 znajdującego się
na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach: www.kurat oriu m.kielce.p l/rekrutacja.
§8

Informacja o wolnych miejscach w szkołach, o których mowa §1 będzie publikowana na stronie
internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce rekrutacja do szkół.
§9
Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem podpisania .

Uzasadnienie

Na mocy art. 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U z 2019 poz.
1148 ze zm.), kurator oświaty do końca stycznia 2020 r. ma obowiązek określić terminy
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy
dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych ,

składania

klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół
II stopnia i publicznych szkół policealnych.
W

związku

z tym wydano niniejsze

zarządzenie .

Załącznik nr 1
do Zarządzenia ŚWiętok'1yskiego Kuratora Oświaty
nr '; z dni~ stycznia 2020 r.

Termi ny

postępowania

dokumentów

do

rekrutacyjnego i

klasy

ogólnokształcącego,

I

publicznych

pięcio letn iego

w tym integracyjnych,

po stępowania u z u peł ni aj ącego

szkół

t echnikum,

dw ujęzycznych ,

a

ponadpodstaw owych:
trzyletniej

także

terminy

składania

czteroletniego

b ra n żowej

szkoły

I

liceum
stopnia,

o dd z ia łam i

sportowych i mistrzostwa sportowego, z

int egracyjnymi, d wujęzycznym i , przygotowan ia wojskowego, sportowymi i mist rzostwa sportowego .

Terminy
Rodzaj czyn n ości

Lp.
Poda nie do
dyrektora
L

2.

3.

4.

5.

6.

publicznej

w

postępowaniu

uzupełniającym

w i adomości

przez
ponadpodstawowej
obowią zkowych
edukacyjnych,
zaJ ęc
z których oceny wymien ione na świadectwi e
u kończen i a szkoły będą brane pod uwagę
w postępowani u rekrutacyjnym .
Podan ie do pu blicznej wia d omości przez
dyrektora szkoły po nadpodstawowej term inu
przeprowad zenia
sprawd zianu
u zd o l nień
kierunkowych, terminu podania do publicznej
w i a d omości listy ka ndydatów, którzy uzyska li
pozytywny wyni k z tego sprawdzianu, b i o rąc pod
uwagę t erminy dokona nia czynności, O których
mow a w lp. 7 i 10.
Pod anie do publicznej wiadomo ści przez
dyrektora
szkoły
ponadpodstawowej
prowa dzącej szko lenie sportowe informacji
o sporcie, w którym odbywa się szkolenie
w danej szkole lu b danym oddziale.
Podan ie do publicznej wiadomości przez
dyrektora
szkoły
ponadpodstawowej
d w uj ęzycznej języka obcego, który jest drugim
języ ki e m nauczania w danej szkole lub da nym
oddzia le.
Podanie do pub licznej wia domo ści przez
dyrektora
szkoły
po nadpodstawowej
ogó ln odostęp n ej
z
od d zi ałem
międzynarodowym j ęzyka obcego, który jest
językiem nauczania w danym odd ziale.
Złożen ie
wniosku o p rzyj ęci e do szkoły
ponadpodstawowej wraz z dokumentam i
potw i erdzającym i s pełnienie przez ka ndydata
warun ków lub kryteriów branych pod u wagę
w postepowaniu rekrutacyj nym.
szkoły

w postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy

do końca lutego

do końca lutego

do końca wrześ nia'

do ko ń ca w rześ ni a '

lutego

do

końca

lutego

do końca lutego

do

końca

lutego

do

końca

lut ego

do

do

końca

końca

lutego

do końca wrze ś n ia'

do ko ńca września'

do końca lutego

do

do końca wrześ nia'

do końca wrześ ni a '

od 11 maj a do
23 czerwca 2020 r.
do godziny 15.00
od 26 paździe rni ka do
13 listo pada 2020 r.'

od 22 lipca do
27 li pca 2020 r.
do godziny 15.00
od 14 grudnia do
17 grudnia 2020 r l

końca

lutego

1 Dotyczy b ra nżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

Terminy
Rodzaj

Lp.
Złożenie

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

wraz z dokumentami wniosku
do szkoły ponadpodstawowej

w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 11 maja do
20 maja 2020 r.

w

postępowaniu

uzupełniającym

dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału

do godziny 15.00

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

międzynarodowego,
oddziału
wojskowego
w szko le ponadpodstawowej oraz do szkół
i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
w szkołach ponadpodstawowych.

nie dotyczy'

nie dotyczy'

o
7.

czynności

Terminy

przyjęcie

od 21 maja do
3 czerwca 2020 r.
uzdolnień
Przeprowadzenie
sprawdzianu
II termin':
kierunkowych.
15-17 czerwca 2020 r.
nie dotyczy'
od 21 do 22 maja
2020 r.
II termin':
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej .
16-17 czerwca 2020 r.
nie dotyczy'
Przeprowadze nie sprawdzianu kompetencji 21 maja 2020 r.
językowych oraz przeprowadzenie sprawdzianu
II termin':
16 czerwca 2020 r.
predyspozycji językowych (klasy wstępne).
nie dotyczy'
od 5 do 10 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
2020 r.
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
II termin':
pozytywny wynik
sprawdzianu
uzdolnień
18-19 czerwca 2020 r.
kierunkowych.
nie dotyczy'
10 czerwca 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
II termin':
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
19 czerwca 2020 r.
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
nie dotyczy'
Podanie do publicznej wiadomości przez kom i sję 10 czerwca 2020 r.
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
II termin':
pozytywny wyn ik sprawdzianu kompetencji 19 czerwca 2020 r.
językowych ,
predyspozycji
sprawdzianu
nie dotyczy'
językowych (klasa wstępna).
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
od 26 do 30 czerwca
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 2020 r.
szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach
do godziny 15.00
egzaminu ósmoklasisty.
Weryfikacja
przez
komisję
rekrutacyjną
do 24 czerwca 2020 r.
wniosków
przyjęcie
o
do
szkoły
ponadpodstawowej
i
dokumentów do 16 listopada
potwierdzających spełnienie przez kandydata
2020 r.'
warunków poświadczonych w oświadczeniach,
w tym dokonanie przez przewodniczącego

od 28 lipca do
31 lipca 2020 r.
nie dotyczy'

31 lipca 2020 r.

nie dotyczy'
31 lipca 2020 r.
nie dotyczy'
od 3 do 7 sierpnia
2020 r.
nie dotyczy'
7 sierpnia 2020 r.
nie dotyczy'
7 sierpnia 2020 r.

nie dotyczy'

X

do 29 lipca 2020 r.
do 18 grudnia
2020 r.'

2 W ofercie edukacyjnej na rok szkol ny 2020/2021 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze ro zpoczynają s ię w pierwszym
powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności fizycznej.

3 Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności

w pierwszym terminie.

Rodzaj czynności

Lp.

16.

17.

komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności .
Weryfikacja
przez
komisję
rekrutacyjną
przyjęcie
szkoły
wniosków
o
do
ponadpodstawowej
i
dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
ustalonych przez wójta (burmistrza lub
prezydenta miasta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniu.
Podanie do publicznej wiadomośc i przez komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

do 10 lipca 2020 r.

do 16 sierpnia
2020 r.

do 1 grudnia
2020 r.'

do 7 stycznia
2021 r.'

13 lipca 2020 r.

17 sierpnia 2020 r.

2 grudnia 2020 r.'

8 stycznia 2021 r.'

od 11 maja do
14 lipca 2020 r.

od 22 lipca do
18 sierpnia 2020 r.

szkoły.

18.

19.

20.
2l.
22 .
23.
24.
25.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 26 października
do 7 grudnia 2020 r.'

od 14 grudnia
2020 r.
do 14 stycznia
2021 r.'
od 17 do 21 sierpnia
2020 r.
do godziny 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo od 13 do 20 lipca
kandydata
pełnoletniego
woli
przyjęcia
2020 r.
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa do godziny 15.00
ukończenia szkoły i oryginału zaśw iadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie
zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły od 3 do 10 grudnia
od 11 do 19 stycznia
prowadzącej kształcenie zawodowe - także
2020 r.'
2021 r.'
lekarskiego
zawierającego
zaświadczenia
orzeczenie
o
braku
przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 21 lipca 2020 r.
24 sierpnia 2020 r.
rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych do godziny 14.00
do godziny 14.00
i nieprzyjętych do szkoły.
11 grudnia 2020 r.'
20 stycznia 2021 r 1
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora
21 lipca 2020 r.
24 sierpnia 2020 r.
oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
Wystąpienie
do
komisji
rekrutacyjnej
do 31 sierpnia
do 28 lipca 2020 r.
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
2020 r.
Sporządzenie
przez
komisję
rekrutacyjną do 5 dni od dnia wystąpien ia o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia.
uzasadnienia odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania do 7 dni od dnia otrzymania uzasadniania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
odmowy przyjęcia
Dyrektor
szkoły
rozpatruje
odwołanie do 7 dni od dnia złożenia odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej .
do dyrektora szkoły

Załącznik

nr 2

do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
nr'b z dni}J.i stycznia 2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a także terminy składania
dokumentów na semestr pierwszy klasy I do publicznej branżowej szkoły II stopnia.
Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Lp.
Rodzaj czynności

Podanie do publicznej wiadomości przez
dyrektora szkoły obowiązkowych zajęć do końca lutego
których
oceny
edukacyjnych,
z
1.
wymienione na świadectwie ukończenia
do końca września'
szkoły
brane
pod
uwagę
będą
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez
do końca lutego
szkoły
terminu
dyrektora
2.
sprawdzianu
przeprowadzenia
do końca września'
u zdoln ień kierunkowych.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły od 11 maja do
wraz z dokumentami potwierdzającymi 23 czerwca 2020 r.
3. spełnienie przez kandydata warunków
od 26 października do
lub kryteriów branych pod uwagę
13 listopada 2020 r.'
w postepowaniu rekrutacyjnym.
od 21 maja do
3 czerwca 2020 r.
Przeprowadzenie sprawdzianu
4.
" termin' :
uzdolnień kierunkowych.
16-17 czerwca 2020 r.
3-4 listopada 2020 r.'
od 5 do 10 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez
2020 r.
komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
5.
" termin'
którzy uzyskali pozytywny wynik
18-19 czerwca 2020 r.
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
5-6 listopada 2020 r.'
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków O przYJęcie do szkoły
do 24 czerwca 2020 r.
potwierdzających
i
dokumentów
spełnienie przez kandydata warunków
6. poświadczonych w oświadczeniach,
przez
w
tym
dokonanie
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
do 16 listopada 2020 r.'
czynności związanych z ustaleniem tych

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

do

końca

lutego

do końca września'

do

końca

lutego

do końca września'
od 22 lipca do
27 lipca 2020 r.
od 14 do
17 grudnia 2020 r.'

od 28 lipca do
31 lipca 2020 r.
2-3grudnia 2020 r.'

od 3 do 7 sierpnia 2020 r.

4-7 grudnia 2020 r.'

do 29 lipca 2020 r.

do 18 grudnia 2020 r.'

okoliczności.

Weryfikacja przez komisję
7.
wniosków o przyjęcie

rekrutacyjną

do

szkoły

do 10 lipca 2020 r.
do 1 grudnia 2020 r.'

16 sierpnia 2020 r.
do 7 stycznia 2021 r. '

1 Dotyczy branżowej szkoły II stopnia, w której zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.
2 Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.

- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - -

potwierdzających
dokumentów
przez ka ndydata waru nków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
ustalonych przez wójta (burmistrza lub
miasta)
oko li cznośc i
prezydenta
wskazanych w oświadczeniu.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
8.
zakwa lifikowa nych
i niezakwalifikowanych do szkoły .

i

spełnienie

Wyda nie przez szkołę prowadzącą
9. kształcenie zawodowe skierowania na
badanie lekarskie.
Potwierdzenie przez ka ndydata lub
kandydata
woli
przyjęcia
rod zica
postaci
prze
dłożenia
oryginału
w
świadectwa

potwierdzającego

posiadanie wykształcen ia branżowego I
10 stopnia, o ile nie zostało ono złożone
w raz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły,
a także zaświadczenia lekarskiego
zaw i eraj ącego
orzeczenie o braku
zdrowotnych
przeciwwskazań
do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Podanie do publicznej wiadomości przez
11 komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nie przyjętych do szkoły.

13 lipca 2020 r.

17 sierpnia 2020 r.

2 grudnia 2020 r. '

8 stycznia 2021 r. '

od 11 maja do
14 lipca 2020 r.
od 26 pa ździernika
do 7 grudnia 2020 r. '

od 22 lipca do
18 sierp nia 2020 r.
od 14 grudnia 2020 r.
do 14 stycznia 2021 r.'

od 13 do 20 lipca
2020 r.

od 17 do 21 sierpnia
2020 r.

od 3 do 10 grudn ia
2020 r. '

od 11 do 19 stycznia
2021 r.'

21 lipca 2020 r.

24 sierpnia 2020 r.

11 grudn ia 2020 r. '

20 styczn ia 2021 r.'

Załącznik

nr 3

do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
nr ~ z dni~stycznia 2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a
dokumentów na semestr pierwszy klas I do publicznej szkoły policealnej.

także

terminy

Terminy

Lp.
Rodzaj czynności
Podanie do publicznej wiadomości przez
szkoły
terminu
dyrektora
L
przeprowadzenia
sprawdzianu
uzdolnień kierunkowych.
Złożenie wniosku O przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi
2. spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych · pod uwagę
w postepowaniu rekrutacyjnym.

Przeprowadzenie sprawdzianu
3.
uzdolnień kierunkowych.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
4.
którzy uzyskali pozytywny wynik
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych .
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przYJęcie do szkoły
i
dokumentów
potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków
5. poświadczonych w oświadczeniach,
przez
tym
dokonanie
w
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czy nności związanych z ustaleniem tych

Terminy

w postępowaniu
rekrutacyjnym

do

końca

lutego

składania

w

postępowaniu

uzupełniającym

do

końca

lutego

od 11 maja do
23 czerwca 2020 r.

od 22 lipca do
27 lipca 2020 r.

od 26 października
do 13 listopada 2020 r.'

od 14 do
17 grudnia 2020 r.'

od 21 maja do
3 czerwca 2020 r.
" termin':
15-17 czerwca 2020 r.
3-4 listopada 2020 r.'
od 5 do 10 czerwca
2020 r.
" termin'
18-19 czerwca 2020 r.
5-6 listopada 2020 r.'
do 24 czerwca 2020 r.

od 28 lipca do
31 lipca 2020 r.
2-3 grudnia 2020 r.'
od 3 do 7 sierpnia 2020 r.

4-7 grudnia 2020 r.'
do 29 lipca 2020 r.

do 16 listopada 2020 r.'

do 18 grudnia 2020 r.'

do 10 lipca 2020 r;

16 sierpnia 2020 r.

do 1 grudnia 2020 r. '

do 7 stycznia 2021 r.'

okoliczności .

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przYJęcie do szkoły
potwierd zających
i
dokumentów
6. spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
ustalonych przez wójta (burmistrza lub

1 Dotyczy szkoły policealnej, w której zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.
2 Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie.

miasta)
prezydenta
oko l iczności
wskazanych w oświ adczeniu .
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisj ę rekrutacyjną listy ka ndydatów
7.
zakwa lifikowanych
i niezakwalifikowa nych do szkoły.
Wydanie przez szkołę p rowadzącą
8. kształcenie zawodowe skierowania na
badan ie lekarskie .
Potwierdze nie przez kandydat a woli
w
postaci
prze d ło żen i a
przYJę c ia

13 lipca 2020 r.

17 sierpnia 2020 r.

2 grud nia 2020 r. 1

8 stycznia 2021 r. 1

od 11 maja do
14 li pca 2020 r.

od 22 lipca do
18 sierpnia 2020 r.

od 26 paźd ziern i ka do
7 grudnia 2020 r. 1
od 13 do
20 li pca 2020 r.

od
do
od
21

od 3 do
10 grud nia 2020 r. 1

od 11 do
19 stycznia 2021 r. '

21 lipca 2020 r.

24 sierpnia 2020 r.

11 grudnia 2020 r. 1

20 stycznia 2021 r. 1

14 grud nia 2020 r.
14 stycznia 2021 r. 1
17 do
sierpnia 2020 r.

oryg in ału świade ctwa potw ierdzaj ącego

posiadanie wykształce n ia średniego,
o ile nie zostało ono złożone wraz
9.
z wnioskiem o przyjęcie do szkoły,
a także zaświadc ze ni a lekarskiegq
zaw i erającego
orzeczenie o braku
przeciwwskazań
zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu .
Poda nie do publicznej wi a domośc i przez
10 komisję re krutacyjną listy kandydatów
przyj ętych i nieprzyj ętych do szkoły .

Załącznik

nr 4

do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
nr 'l:J z

dni~')Jl;

stycznia 2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a także terminy składania
dokumentów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych.

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 11 maja do
23 czerwca 2020 r.

Lp.
Rodzaj

czynności

Złożenie

L

2.

3.

wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków
od 26 października
lub kryteriów branych pod uwagę
do 13 listopada 2020 r.'
w postepowan iu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
do 10 lipca 2020 r.
i
dokumentów
potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
do 1 grudnia 2020 r.'
ustalonych przez wójta (burmistrza lub
prezydenta miasta).
Podanie do publicznej wiadomości
13 lipca 2020 r.
przez komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
zakwalifikowanych
2 grudnia 2020 r.'
i niezakwalifikowanych do szkoły.
Potwierdzenie przez kandydata wo li
od 13 do 20 lipca 2020 r.
przyjęcia
w postaci przedłożenia
oryginału

4.

5.

świadectwa

ukończenia

sześcioletniej sz koły

podstawowej albo
oryginalu świadectwa ukończenia VI
lub VII klasy o śmioletniej szkoły
podstawowej.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów przyjętych i nie przyjętych
do szkoly.

Terminy
w

postępowaniu

uzupełniającym

od 22 do
27 lipca 2020 r.
od 14
do 17 grudnia 2020 r.'

16 sierpnia 2020 r.

do 7 stycznia 2021 r.'

17 sierpnia 2020 r.
8 stycznia 2021 r1
od 17 do
21 sierpnia 2020 r.

od 3 do 10 grudnia 2020 r.'

od 11 do
19 stycznia 2021 r.'

24 lipca 2020 r.

24 sierpnia 2020 r.

11 grudnia 2020 r 1

20 stycznia 2021 r.'

1 Dotyczy szkoły pod stawowej dla dorosłych, w której zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w pierwszym powszed nim dniu lutego.

Załącznik

nr 5

do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
nr

'b z dnia~tycznia 2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a także terminy
dokumentów do publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
Lp.

Terminy
Rodzaj czynności

L

2.

3.

4.

5.

w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 11 maja do 23 czerwca
2020 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków
od 26 października do
lub kryteriów branych pod u wagę
13 listopada 2020 r.'
w postepowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przYJęcie do szkoły do 10 lipca 2020 r.
i
dokumentów
potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowani u rekrutacyjnym, w tym do 1 grudnia 2020 r.'
usta lonych przez wójta (burmistrza lub
prezydenta miasta).
Podanie do publicznej wiadomośc i
13 lipca 2020 r.
przez komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
zakwalifikowanych
2 grudnia 2020 r. '
i niezakwalifikowanych do szkoły.
Potwierdzenie przez kandydata woli od 13 do 20 lipca 2020 r.
przyjęcia
w postaci przedłożenia
oryginału
św iade ctwa
ukończenia od 3 do 10 grudnia 2020 r.'
ośmioletniej szkoły podstawowej.
Podanie do publicznej wiadomości
21 lipca 2020 r.
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
11 grudnia 2020 r. '
do szkoły.

składania

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

od 22 do
27 lipca 2020 r.
od 14 do
17 grudnia 2020 r 1

16 sierpnia 2020 r.

do 7 stycznia 2021 r.'

17 sierpnia 2020 r.
8 stycznia 2021 r.'
od 17 do
21 sierpnia 2020 r.
od 11 do
19 stycznia 2021 r. '
24 sierpnia 2020 r.
20 stycznia 2021 r. '

1 Dotyczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w którym zajęCia dydaktyczne rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

Załącznik

nr 6

do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
nr , z dni~stycznia 2020 r.

Informacja o liczbie wolnych miejsc po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Data

Nazwa

Nazwa

zespołu

szkoły

szkół

Miejscowość

Adres

Typ

szkoły

szkoły

Przedmioty
rozszerzonej
zawód/klasa

Liczba
wolnych
miejsc

