REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW
do klas pierwszych
Technikum nr 6
w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 9
im. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju
dla absolwentów szkół podstawowych
na rok szkolny 2021/2022

§1
Zasady przyjęć do klas pierwszych technikum określa:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910
z późn. zm.),
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
(Dz. U. 2019 poz. 1737).
4. Terminarz ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki określający terminy
postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas
pierwszych
szkół
ponadpodstawowych
i
klas
wstępnych
szkół
ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo
oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz
szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022
§2
W roku szkolnym 2021/2022 zostaną utworzone klasy pierwsze pięcioletniego
technikum kształcące w zawodzie technik informatyk.
§3
1. Terminarz rekrutacji do technikum stanowi wyciąg z informacji wyciąg
z informacji „Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania
dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych
szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo
oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz
szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022”.
§4
1. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do klasy pierwszej technikum:
 wniosek o przyjęcie do szkoły,
 orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej (autyzm lub zespół Aspergera; afazja;
niedosłuch),
 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
 zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał),
 jedno zdjęcie legitymacyjne (podpisane),
 karta zdrowia,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badanie
wydaje szkoła; niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie będzie
skutkować skreśleniem kandydata z listy uczniów),

 kserokopia orzeczenia
wystawione).

o

stopniu

niepełnosprawności

§5
Stan liczbowy oddziału klasy pierwszej wynosi do 4 uczniów.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 4 lutego 2021 r.

(jeśli

zostało

Załącznik Nr 1

Terminy rekrutacji do Technikum Nr 6
w Zespole Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju
(wyciąg z informacji „Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których
mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II
stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022”)

1. Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku, w tym zmiana
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co
najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
2. Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o
wyniku egzaminu ósmoklasisty
3. Do 14 lipca 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej
4. 22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
5. Od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie
6. Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie 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 przeciwwskazań do podjęcia
praktycznej nauki zawodu (w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia
lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w
terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę
niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się
dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne
z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.)
7. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

