HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH
TECHNIKUM NR 6 I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 4 W TYCHACH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty
Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.
Lp.

1.

2.

3.

Czynności

Składanie wniosków o przyjęcie do
szkoły wraz z dokumentami
określonymi w ustawie o systemie
oświaty, potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły o kopię świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz kopię
zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły, dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym (w tym ewentualnie
pozyskanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej dokumentów

Terminy postępowania
rekrutacyjnego

Terminy
postępowania
uzupełniającego

Od 19 maja 2017 r.
do 19 czerwca 2017 r.,
do godz. 15.00

Od 14 lipca 2017 r.
do 18 lipca 2017 r.

Od 23 czerwca 2017 r.
do 27 czerwca 2017 r.,
do godz. 15.00

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

Do 6 lipca 2017 r.

Do 10 sierpnia 2017

4.

5.

6.

7.

8.

9.

potwierdzających okoliczności
zawarte w oświadczeniach,
o których mowa w art. 20 ust. 7t
ustawy o systemie oświaty)
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych.
Wydanie skierowania na badanie
lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanym
Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli uczęszczania do
szkoły – przedłożenie oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i
oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego.
Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
Złożenie przez rodzica kandydata
do komisji rekrutacyjnej wniosku
o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia do szkoły.
Wydanie przez komisję rekrutacyjną
uzasadnienia odmowy przyjęcia do
szkoły.

10. Złożenie przez rodzica kandydata do
dyrektora szkoły odwołań od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
11. Rozstrzygnięcie przez dyrektora
szkoły odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej.

7 lipca 2017 r.,
godz. 10.00

11 sierpnia 2017 r.

7 lipca 2017 r.,

11 sierpnia 2017 r.

Od 7 lipca 2017 r.
do 13 lipca 2017 r.

Do 14 sierpnia 2017

14 lipca 2017 r. ,
godz. 9.00

Do 16 sierpnia 2017

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły.
W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez
rodzica kandydata z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do szkoły.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
W terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

