
załącznik nr 2 Do Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty
Nr 7 z dnia 29 stycznia 2021 r.

Terminypostępowaniarekrutacyjnegoorazpostepowaniauzupelniającego,atakżeterminyskladania
dokumentów na rok szkolny 2021/2022 na semestr pie"szy klas pieiwszych publicznych branżowch
szkól 11  stopnia  oraz  semestr  pieiwszy  klas  pierwszych  publicznych  szkól  policealnych, w tym  do
branżowych  szkól .11  stopnia  i  szkól  policealnych w  których  zajęcia  dydaktyczno  -  wychowawcze
rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu ]utego 2022 r.

ż#"
!` t,S`

*

.\LO      a

``1
Ż`

.

i

&`
g!

3 tt}
_      ź/7ŻŻź77Żźx

Ń

SS

Ll

//  /  //                       i

T+

1,1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do od

124maj

a od25

zl,"r," t,l  ` ,`                      , ,  ``,`       `od3sierpniaoS`N``   ZZz+       ,, ł   rra       Z„,,zd13grudnia

branżowej sżkoły 11 stopnia lub szkoły do  141ipca paździemika do 6 sierpnia o  16 grudnia021r.

policealnej wraz z dokumentami 2021  r. do  121istopada2021r. 2021  r.                       2

potwierdzaj ącymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

2. Weryfikacjaprzezkomisjęrekrutacyjną
do  141ipca do  151istopada do 6 sierpnia         do  17 grudnia021r.wniosków o przyjęcie do branżowej

sżkoły 11 stopnia lub szkoły policealnej i 2021  r. 2021  r. 2021  r.                       2

dokumentów potwierdzaj ących spełnianie
przez kandydata warunków
poświadczanych w oświadczeniach, w tym
dokonanie przez przewodniczącego
komisj i rekrutacyj nej czynności
związanych z ustaleniem tych
okoliczności.

3. Weryfikacj a przez komisj ę rekrutacyjną
do 21  lipca do 30 listopada dol3sierpnia       do 7 stycznia022r.wniosków o przyjęcie do branżowej

sżkoły 11 stopnia lub szkoły policealnej  i 2021  r. 2021  r. 2021  r.                       2

dokumentów potwierdzaj ących spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez
wójta (burmistrza lub prezydenta)
okoliczności wskazanych w
oświadczeniach.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez
22 lipca 1 grudnia 16 sierpnia               1 0 styczniakomisj ę rekrutacyj ną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów 2021  r. 2021  r. 2021  r. 2022 r.dogodz.14.00od13grudniado13stycznia2022r.

niezakwalifikowanych do godz.14.00 do godz.14.00 do godz.14.00

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą od 24 maja od25 od 3 sierpnia

kształcenie zawodowe skierowania na do 26 1ipca paździemika do  18 sierpnia

badanie lekarskie kandydatowi, który 2021  r. do 6 grudnia 2021r.

dokonał wybóru kształcenia w danym 2021  r.

zawodzie.



6. Potwi erdzenie przez kandydata albo
od 22 lipca od  2 grudnia od  16 sierpnia od 1 1  styczniarodzica kandydata niepełnoletniego woli

przyj ęcia w postaci przedłożenia: do 301ipca do 9 grudnia do 20 sierpnia do  18 stycznia
1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie 2021  r. 2021  r. 2021  r. 2022 r.
do branżowej szkobr 11 stopnia : do godz.15.00 do godz.15.00 do godz.15.00 do godz.15.00
- oryginału świadectwa ukończenia
branżowej szkoły 1 stopnia, bądź
świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły
Zawodowej  1),
- zaświadczenia o za.wodzie nauczanym w
branżowej szkole 1 stopnia lub zasadniczej
szkole zawodowej 2),
2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie
do szkoly policealnej :
- oryginału Świadectwa potwierdzającego

posiadanie wykształcenia średniego;
3. W przypadku ubiegania się o przyjęcie
do branżowej szkoty 11 stopnia oraz
szkoly policealnej przedłożenie:
- zaświadczenia lekarskiego
zawieraj ącego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podj ęcia
praktycznej nauki zawodu, lub
odpowiednio
- orzeczenia lekarskiego o braku

przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania poj azdami3), lub
- orzeczenia psychologicznego o braku

przeciwwskazań psychologicznych do
kierowaniapojazdem4).
0 ile ww. dokumenty nie zostały złożone

wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.
7. Podanie do publicznej  wiadomości przez

2 sierpnia 10 grudnia 23 sierpnia 1 9 styczniakomisj ę rekrutacyj ną listy kamdydatów
przyj ętych i kandydatów nieprzyj ętych. 2021  r. 2021  r. 2021  r. 2022 r.

do godz.  14.00 do godz.14.00 do godz.14.00 do godz.  14.00

8. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o do 5 sierpnia do 17 grudnia do 26 sierpnia do 26 stycznia
sporządzenie uzasadnienia odmowy 2021  r. 2021  r. 2021  r. 2022 r.

przyjęcia.

9. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy
uzasadnienia odmowy przyjęcia. przyjęcia

do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy

przyjęcia5)
10. Wniesienie do dyrektora szkoły do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia5)

11. Dyrektor szkoły rozpatruj e odwołanie od do 3 diii od dnia złożenia odwołamia do dyrektora sżkoły
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej .

do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły5)



])    dotyczy absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęti kształcenie w tą  szkole od roku sżkolnego

2012/Ż01:  (?t.. 95  ust.  2_p.kt.l  u:tawy  z_ dnia  22  listopada 2018  r.  o zmianie  ustawy  -Prawo  oświatowe,  ustń
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z  2018 r. poz. 2245 z późn.zm.));

2)    dotyczy  kandydatów  którzy  posiadają zaświadczenie  o  zawodzie  nauczanym  w  branżowej  sżkole  1  stopnia bądź

w  zasadniczej   sżkole  zawodowej,  którego  zakres  odpowiada  pierwszej  kwalifikacji  wyodrębnionej  w  zawodzie
nauczanym w branżowej  szkole 11 stopnia, do której ubiegąją się o przyjęcie  /Ćzr1  /jJ 24§f.  j p# 2  z#my  -Prc»m
oświafowe a)z. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz  ari. 95 ust. 2 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy -Prc[wo oświatciwe,
ustawy o systemie oświafy oraz riektórych innych usta:w (In. U. z  2018 r. poz. 2245 z późn.zm.));

3)    dotyczy  szkoły  prowądzącęj  kształcenie  w  zawodzie,  dla  której  podstawa  programowa  kształcenia  w  zawodzie

szkolnictwa branżowego  przewiduje  przygotowanie  do  uzyskania umiejętności  kierowania pQjazdem  silnikowyin
(art.135 ust.l pkt 5, art.136 ust.1  pkt 2b ustawy ~ Prawo oświatowe);

4)    dotyczy  szkobr  prowadzącęj  kształcenie  w  2awodzie,  dla której  podstawa programowa  kształcenia  w  zawodzie

szkolnictwa branżowego  przewiduje  przygotowanie  do  uzyskania umięjętności  kierowania pQjazdem  silnikowym
w zakresie prawajazdy kategorii C lub C+E   /Ćz# /j5 a4§/. / p# 6, cW. /j6 a4§/.  j pkź 2c ą4§źczvy -P7`cn/m ośwjd/owe/.

5)    dotyczy   branżowych  szkół  11  stopnia  i   szkół  policealnych,   w  których   zajęcia  dydaktyczno  -   wychowawcze

rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2022r.

Dodatkowe informaci e:
1.    W  okresie  czasowego  ograniczenia  fimkcjonowania jednostek  systemu  oświaty  wniosek  o  przyjęcie  do  szkoły,

w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy §  11 a rozporządzenia Mnistra Edukacji Narodowej z dnia 20 rnarca
2;O?fJ. r. w  sprawje  szczegęlnych rozwiązań w  okresie  czasowego  ogrcmiczenia funkcjonowania fednostek  systemu
oświa9i y związĘu z zapobieganiem_, prze_civydziałaniem  i  zwalczaniem CC)VT:D-19 (Dz. U. poz. 493  z póżn.zm.)
mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2.    Przepisy  §   11baa  ww.  rozporządzenia  w  sprawie  szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia
fimkcj onowaniaj ednostek systemu oświaty w zwiążlm z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVD-
19   umożliwiąją  w  okresie  ograniczenia  fimkcjonowania jednostek  systemu  oświa{y  zapoznanie  się  rodziców  i
uczniów     z     wynikami     postępowania    rekrutacyjnego     w     formie     list     kandydatów     (zakwalifikowanych
i  niezakwalifkowanych oraz  przyjętych  i  nieprzyjętych)  podanymi  do  publicznej  wiadomości  także  na  stronach
intemetowych tych j ednostek.

3.    W  przypadku  braku  możliwości  przedłożenia  odpowiednio  zaświadczenia  lub  orzeczenia,  rodzic  kandydata  lub
kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021  r. do godz.15.00 w postępowaniu
rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz.  15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę
niedotrzymania terminu. Infomacj ę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej . Zaświadczenie lub oizeczenie
składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r. Niezłożenie
zaświadczenia   lub   orzeczenia   w   temrinie   do   dnia   24   września   2021   r.,  jest   równoznaczne   z   rezygnacją
z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Lubelski Kurator Oświaty
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