REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KAMIEŃSKU
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM,
SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

I. PODSTAWA PRAWNA
1. Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz.1000, poz.
1290, poz. 1669, poz. 2245 i Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz art. 149 ust. 2, , 155 ust. 2, 165 ust. 2 i 187 ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 60, 949, 2203 i z 2018 r. poz. 2245).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. roku w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej
szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
3. Zarządzenie Nr 31/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 89/2017 w sprawie wykazu
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
4. Zarządzenie Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. 0w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i
absolwentów dotychczasowych gimnazjów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników,
branżowych szkół I stopnia), na semestr I klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych na rok szkolny 2019/20 w województwie
łódzkim.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz klasyfikacji szkolnictwa branżowego.
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Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
Urząd Gminy w Kamieńsku
ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk
tel./fax. 44 6817 591, 44 6817 123
adres strony www.kamiensk.pl
adres e-mail: um@kamiensk.pl

Lp.

Typ szkoły

1

Liceum
Ogólnokształcące

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki
97-360 Kamieńsk
ul. Szkolna 4
tel.fax. 44 6817 526
email: zsp_kamiensk@oswiata.org.pl
www.zspkamiensk.pl
Absolwenci gimnazjum
Przedmioty z rozszerzonym
Symbol
Języki obce
programem nauczania
oddziału
Język angielski, wiedza
o społeczeństwie, geografia
/ mundurowa/
Matematyka, informatyka, fizyka
/ matematyczno-informatyczna/
Język angielski, język niemiecki,
geografia
/ europejska/
Biologia, geografia, język angielski
/ biologiczno-sportowa/

Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji

1a

Język angielski,
Język niemiecki

język polski, język obcy,
matematyka, geografia

1b

Język angielski,
Język niemiecki
Język angielski,
Język niemiecki

język polski, język obcy,
matematyka, informatyka
język polski, język obcy,
matematyka, geografia

Język angielski,
Język niemiecki

język polski, język obcy,
matematyka, biologia

1c

1d

2

2

Technikum

3

Branżowa Szkoła I
Stopnia

Matematyka,
Fizyka
/technik elektryk/

1a

Język angielski,
Język niemiecki

język polski
język angielski
matematyka
fizyka
język polski
język angielski
matematyka
geografia
język polski
język angielski
matematyka
geografia
język polski
język angielski
matematyka
geografia
język polski
język angielski
matematyka
fizyka
język polski
matematyka
język obcy wiodący
geografia

Matematyka
geografia
/technik górnictwa
odkrywkowego/
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie
/technik ekonomista/

1b

Język angielski,
Język niemiecki

1c

Język angielski,
Język niemiecki

Matematyka
geografia
/technik geodeta/

1d

Język angielski,
Język niemiecki

Matematyka
fizyka
/ technik mechanik/

1e

Język angielski,
Język niemiecki

Elektryk

1a

Język angielski lub
język niemiecki

Elektromechanik

1b

Język angielski lub
język niemiecki

język polski
matematyka
język obcy wiodący
geografia

Mechanik monter maszyn i
urządzeń

1c

Język angielski lub
język niemiecki

język polski
matematyka
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język obcy wiodący
geografia

Lp.

Typ szkoły

1

Liceum
Ogólnokształcące

2

Technikum

Górnik odkrywkowej eksploatacji
złóż

1d

Język angielski lub
język niemiecki

Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w
budownictwie

1e

Język angielski lub
język niemiecki

Sprzedawca

1f

Język angielski lub
język niemiecki

Absolwenci szkoły podstawowej
Przedmioty z rozszerzonym
Symbol
Języki obce
programem nauczania
oddziału
Język angielski, wiedza
o społeczeństwie, geografia
/ mundurowa/
Matematyka, informatyka, fizyka
/ matematyczno-informatyczna/
Język angielski, język niemiecki,
geografia
/ europejska/
Biologia, geografia, język angielski
/ biologiczno-sportowa/
Matematyka,
Fizyka

język polski
matematyka
język obcy wiodący
geografia
język polski
matematyka
język obcy wiodący
geografia
język polski
matematyka
język obcy wiodący
geografia

Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji

1a

Język angielski,
Język niemiecki

język polski, język obcy,
matematyka, geografia

1b

Język angielski,
Język niemiecki
Język angielski,
Język niemiecki

język polski, język obcy,
matematyka, informatyka
język polski, język obcy,
matematyka, geografia

Język angielski,
Język niemiecki
Język angielski,
Język niemiecki

język polski, język obcy,
matematyka, biologia
język polski
język angielski

1c

1d
1a

4

/technik elektryk/

3

matematyka
fizyka
język polski
język angielski
matematyka
geografia
język polski
język angielski
matematyka
geografia
język polski
język angielski
matematyka
geografia
język polski
język angielski
matematyka
fizyka
język polski
matematyka
język obcy wiodący
geografia

Matematyka
geografia
/technik górnictwa
odkrywkowego/
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie
/technik ekonomista/

1b

Język angielski,
Język niemiecki

1c

Język angielski,
Język niemiecki

Matematyka
geografia
/technik geodeta/

1d

Język angielski,
Język niemiecki

Matematyka
fizyka
/ technik mechanik/

1e

Język angielski,
Język niemiecki

Elektryk

1a

Język angielski lub
język niemiecki

Elektromechanik

1b

Język angielski lub
język niemiecki

język polski
matematyka
język obcy wiodący
geografia

Mechanik monter maszyn i
urządzeń

1c

Język angielski lub
język niemiecki

język polski
matematyka
język obcy wiodący
geografia

Branżowa Szkoła I
Stopnia
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Górnik odkrywkowej eksploatacji
złóż

1d

Język angielski lub
język niemiecki

Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w
budownictwie

1e

Język angielski lub
język niemiecki

Sprzedawca

1f

Język angielski lub
język niemiecki

język polski
matematyka
język obcy wiodący
geografia
język polski
matematyka
język obcy wiodący
geografia
język polski
matematyka
język obcy wiodący
geografia

TECHNIKUM
Technik górnictwa odkrywkowego 311701
Kwalifikacje w zawodzie:
GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową (3)
GIW.07. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową (4)
Technik elektryk 311303
Kwalifikacje w zawodzie:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (3)
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (4)
Technik mechanik 311504 na podbudowie kwalifikacji (MG.20.) dla zawodu ślusarz.
Kwalifikacje w zawodzie:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo (3)
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MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających,(3)
albo MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (3)
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (4)
Technik ekonomista 331403
Kwalifikacje w zawodzie:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (4)
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (4)
Technik geodeta 311104
Kwalifikacje w zawodzie:
BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów (4)
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (4)
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
Elektryk 741103
Kwalifikacje w zawodzie:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (3)
Elektromechanik 741201
Kwalifikacja w zawodzie:
ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych (3)
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
Kwalifikacje w zawodzie:
GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową (3)
Mechanik -monter maszyn i urządzeń 723310
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Kwalifikacje w zawodzie:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (3)
Sprzedawca 522301
Kwalifikacje w zawodzie:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży (3)

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
Kwalifikacje w zawodzie:
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (3)
III.

POWOŁANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.
2. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.
3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
a) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;
b) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.
4. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
5. Przewodniczący
komisji
rekrutacyjnej
umożliwia
członkom
komisji
zapoznanie
się
z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni godziny posiedzeń komisji.
6. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami godzinami posiedzeń komisji.
8. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3osób wchodzących w skład komisji.
9. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych
rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
10. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych, sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
11. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności:
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a) datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,
b) imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub
rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
12. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:
a) listę kandydatów,
b) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły,
c) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;
d) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
e) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
IV. KRYTERIA REKRUTACJI
1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora
szkoły.
2. Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/20 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem
elektronicznego systemu naboru.
3. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA jest ukończenie
gimnazjum lub szkoły podstawowej.
4. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decydują następujące kryteria:
a) liczba punktów wynikająca z przeliczenia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej
ocen
z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako uwzględnione
w procesie rekrutacji,
b) liczba punktów za wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego lub z egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach egzaminu,
c) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, uwzględnia się łącznie następujące kryteria o
jednakowej wartości:
a) wielodzietność rodziny kandydata, rozumianą jako rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
b) niepełnosprawność kandydata, jednego bądź obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata,
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c) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, czyli wychowywanie kandydata przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę w
separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje razem co najmniej jedno
dziecko z jego rodzicem,
d) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
6. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich w/w kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w
porządku hierarchicznym:
a) średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) ocena zachowania.
7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach, a także laureaci olimpiad dla gimnazjalistów oraz laureaci i finaliści olimpiad
przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do szkoły
niezależnie od ustalonych kryteriów.
8. przyjęciu do klasy pierwszej liceum i technikum ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły.
9. Złożenie oryginału świadectwa i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest
potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do liceum, technikum lub szkoły branżowej I stopnia.
10. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do
postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.
V. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum / dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły oraz
zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.
2. Trzy fotografie podpisane na odwrocie.
3. Dla kandydatów do technikum i szkoły branżowej I stopnia:
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie wydane przez lekarza medycyny
pracy.
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VI. SPOSÓB PUNKTOWANIA
1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym otrzymują odpowiednią liczbę punktów.
 200 pkt.- maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole podstawowej oraz inne
osiągnięcia kandydatów, w tym:
 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub ośmioklasowej
szkole podstawowej/liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu/,
 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum lub świadectwie ukończenia
ośmioklasowej szkoły podstawowej, z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez
szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego / wynik egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu),
wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać
maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.
3. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum / świadectwie ukończenia
ośmioklasowej szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
a) stopień celujący - 18 punktów
b) stopień bardzo dobry - 17 punktów
c) stopień dobry - 14 punktów
d) stopień dostateczny - 8 punktów
e) stopień dopuszczający - 2 punkty
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f) Świadectwo ukończenia gimnazjum / świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów.
4. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum / szkole podstawowej,
umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum / świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 dwóch i więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 punktów,
 dwóch i więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 tytuł laureata konkursu tematycznego i interdyscyplinarnego- 5 punktów,
 tytuł finalisty konkursu tematycznego i interdyscyplinarnego- 3 punkty,
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień:
 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów.
 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły na szczeblu:
 krajowym przyznaje się - 3 punkty,
 wojewódzkim przyznaje się- 2 punkty,
 powiatowym przyznaje się -1 punkt,
5. Zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym - 1 punkt.
6. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska
szkolnego – 3 punkty.
VII. TERMINY REKRUTACJI
Rekrutacja do Liceum, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Kamieńsku na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest w formie elektronicznej.
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1. Od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 12.00 – składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (tylko
do szkoły pierwszego wyboru) wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
 od dnia 26 lipca 2019godz.12.00 do dnia 30 lipca 2019 godz.12.00 - postępowanie uzupełniające.
2. Od dnia 21 czerwca 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz.12.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
(tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ośmioklasisty.
3. Do dnia 28 czerwca 2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów,
 postępowanie uzupełniające do dnia 05 sierpnia 2019 r.
4. 16 lipca 2019 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych - lista wstępna,
 postępowanie uzupełniające w dniu 21 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00.
5. Od 18 lipca 2019 r. godz. 12.00 do dnia 23 sierpnia 2019 r. - wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom
zakwalifikowanym, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata
oświadczenia o wyborze tej szkoły.
 w postępowaniu uzupełniającym w dniu 23 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00.
6. Od 16 lipca 2019 r. godz. 12.00 do 24 lipca 2019 r. godz. 12.00 – termin potwierdzenia przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli
podjęcia nauki w wybranej szkole, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 w postępowaniu uzupełniającym od dnia 21 sierpnia 2019 r. godz. 12.00 do dnia 29 sierpnia 2019 r. godz. 15.00.
7. 25 lipca 2019 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym -lista ostateczna,
 w postępowaniu uzupełniającym w dniu 30 sierpnia 2019 r. godz. 12.00.
VIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. O kolejności na liście kandydatów do liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia decyduje suma uzyskanych punktów.
2. Pierwszeństwo wyboru oddziału mają uczniowie zajmujący najwyższą lokatę na liście kandydatów do liceum, technikum oraz branżowej
szkoły I stopnia do momentu wyczerpania miejsc w danym oddziale.
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3. W przypadku wyczerpania miejsc w danym oddziale przydziela się kandydatów do oddziału, w którym są wolne miejsca.
4. Liczbę przyjętych kandydatów określa organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły – maksymalnie 24 uczniów
w oddziale.
5. W przypadku zbyt małej ilości kandydatów o utworzeniu klasy decyduje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
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