
Szczegółowy harmonogram rekrutacji:

1. Kandydaci do klas dwujęzycznych – od 11 maja do 20 maja 2020 r. do godz.

15.00 – złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej

szkoły  ponadpodstawowej  (założenie  przez  kandydata  konta  w  elektronicznym

systemie naboru, wybór szkół i ułożenie listy preferencji oddziałów, wydrukowanie

podania  z  systemu  i  złożenie  podpisanego  przez  ucznia  i  rodziców  (prawnych

opiekunów) podania w szkole pierwszego wyboru).

2. Pozostali  kandydaci  – od 11 maja do 23 czerwca 2020 r.  do godz.  15.00 –

złożenie  wraz  z  dokumentami  wniosku  o  przyjęcie  do  szkoły

ponadpodstawowej  (założenie  przez  kandydata  konta  w  elektronicznym

systemie  naboru,  wybór  szkół  i  ułożenie  listy  preferencji  oddziałów,

wydrukowanie  podania  z  systemu  i  złożenie  podpisanego  przez  ucznia

i rodziców (prawnych opiekunów) podania w szkole pierwszego wyboru).

3. 22  maja  2020  r.  godz.  14.00  –  sprawdzian  kompetencji  językowych  z  języka

angielskiego  do  klas  dwujęzycznych  – dotyczy  WSZYSTKICH kandydatów,

którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną.

4. 16  czerwca  2020  r.  godz.  14.00  –  dodatkowy  termin  testu  kompetencji

językowych z  języka angielskiego do klas dwujęzycznych dla  kandydatów,

którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu

w pierwszym terminie.

5. 10 czerwca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy  kandydatów,  którzy  uzyskali  pozytywny  wynik  sprawdzianu  kompetencji

językowych lub 19 czerwca 2020 r. – dotyczy sprawdzianu w II terminie.

6. Od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godziny 15.00 – uzupełnienie

wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz

o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

7. Do  24  czerwca  2020  r.  –  weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną  wniosków

o  przyjęcie  do  szkoły  ponadpodstawowej  i  dokumentów  potwierdzających

spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym

dokonanie  przez  przewodniczącego  komisji  rekrutacyjnej  czynności  związanych

z ustaleniem tych okoliczności.

8. Do 10 lipca 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do  szkoły  ponadpodstawowej  i  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  przez



kandydata  warunków  lub  kryteriów  branych  pod  uwagę  w  postępowaniu

rekrutacyjnym,  w  tym  ustalonych  przez  prezydenta  okoliczności  wskazanych

w oświadczeniach.

9. 13 lipca 2020 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

10. Od 11 maja 2020 r.  do 14 lipca 2020 r.  – skierowanie na badanie lekarskie

kandydatów  zakwalifikowanych  do  kształcenia  w  danym  zawodzie

w technikum,

11. Od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00  – potwierdzenie przez

kandydata,  rodzica  lub  opiekuna  prawnego  kandydata  niepełnoletniego  woli

przyjęcia  w  postaci  przedłożenia  oryginału  świadectwa  ukończenia  szkoły

podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile

nie  zostały  one  złożone  we  wcześniejszym  etapie  rekrutacji)  i  zaświadczenia

lekarskiego  o  braku  przeciwwskazań  do  podjęcia  nauki  praktycznej  zawodu  –

dotyczy kandydatów klas technikum.

12. 21 lipca 2020 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

13. Do  28  lipca  2020  r.  –  wystąpienie  do  komisji  rekrutacyjnej  o  sporządzenie

uzasadnienia odmowy przyjęcia.

14. Do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

– sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

15. Do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia – wniesienie do

dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

16. Do 7 dni  od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły  – dyrektor  szkoły

rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

(na podstawie informacji zawartej na stronie Zespółu Szkół nr 1 w Żorach)


