TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY
2021/20 22

Rekrutacja zasadnicza
1. Od 17 maja (poniedziałek) do 21 czerwca (poniedziałek) do
godz. 15.00 kandydaci do oddziałów kl. I Liceum
Ogólnokształcącego i Technikum Informatycznego w Zespole Szkół
nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze składają wnioski wraz z
dokumentami, które będą brane pod uwagę w przypadku
równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym (Zasady
rekrutacji absolwentów szkół podstawowych do oddziałów klasy I
LO i Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze
na rok szkolny 2021/2022 – pkt . 7)
UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego lub
Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze, w tym
wymagane załączniki, można składać elektronicznie na adres e-mail:
zsp@przysucha.pl
2. Od 17 maja (poniedziałek) do 26 lipca
(poniedziałek)
wydawanie kandydatom do Technikum Informatycznego skierowań
na badania lekarskie.
3. Od 25 czerwca (piątek) do 14 lipca (środa) do godz. 15.00,
kandydaci składają świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty .
4. Do 21 lipca (środa) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
5. 22 lipca (czwartek) szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
do oddziałów klasy pierwszej.
6. Od 23 lipca (piątek) do 30 lipca (piątek) rodzice kandydata lub
kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do
przyjęcia, potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez

przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile
nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku wcześniej, oraz
w przypadku kandydatów do technikum, zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu.
7. 2 sierpnia (poniedziałek) podanie do publicznej wiadomości przez
komisję
rekrutacyjną
list
kandydatów
przyjętych
i nieprzyjętych.
8. Do 5 sierpnia – możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
9. Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie.
10.
Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia,
istnieje możliwość wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
11.
Do 3 dni od dnia złożenia, dyrektor szkoły rozpatruje
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Rekrutacja uzupełniająca
1. Od 3 sierpnia (wtorek) do 5 sierpnia (czwartek) do godz. 15.00
składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.
2. 13 sierpnia (czwartek) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów.
3. 16 sierpnia (poniedziałek) szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.
4. Od 3 sierpnia (wtorek) do 13 sierpnia (piątek) wydawanie
przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla kandydatów do
Technikum.
5. od 17 sierpnia (wtorek) do 20 sierpnia (piątek) do godz. 15.00
rodzice kandydatów lub kandydaci
umieszczeni na listach

kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji
uzupełniającej, potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole
poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty oraz w przypadku kandydatów do technikum,
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
6. 23 sierpnia (poniedziałek) szkolna komisja rekrutacyjna podaje
do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021
w rekrutacji uzupełniającej.
7. Do 26 sierpnia 2021 roku - możliwość wystąpienia do komisji
rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
8. Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie.
9. Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia, istnieje
możliwość wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
10.
Do 3 dni od dnia złożenia, dyrektor szkoły rozpatruje
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

