Załącznik nr 2 Terminarz Rekrutacji do Branżowej Szkoły II Stopnia
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej
im. Powstańców Śląskich w Katowicach

TERMINARZ REKRUTACJI 2022
Etapy
Etap I
Przyjmowania
dokumentów
inicjujących

Działania Szkoły
Przyjmowanie
dokumentów
inicjujących od
kandydatów.
Rejestracja kandydatów
w formie tradycyjnej w
oparciu o dokumentację
papierową.

Działania Kandydata
- Kandydat składa dokumenty w wersji papierowej do szkoły
pierwszego wyboru.
- Dostarczenie do szkoły dokumentów inicjujących w
przezroczystej obwolucie na dokumenty formatu A4*:
1. Kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły
- wniosek wydaje sekretariat Zespołu lub można pobrać ze
strony szkoły www.kcez.pl , następnie należy odesłać na adres
kcez.sekretariat@gmail.com
2. Zaświadczenia uprawniające do pierwszeństwa w przyjęciu
do szkoły:
- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu
na
niepełnosprawność,
orzeczenie
o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne,
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem,
- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie – warunkowo
- opinia wydana przez PPP w sprawie pierwszeństwa w
przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi

Powyższe oświadczenia powinny być potwierdzone
za zgodność z oryginałem).

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
16.05. – 20.06.2022r.
do godz. 15.00

Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1.08. do 3.08.20212 do
godz. 15.00

Etap II

Weryfikacja wniosków
pod względem
formalnym.

Etap III
Przyjmowanie kopii
dokumentów
podstawowych oraz
dokumentów
uzupełniających.

Przyjmowanie
dokumentów
podstawowych od
kandydatów.

(tylko jeśli KCEZ jest
szkołą pierwszego
wyboru)

Etap IV
Weryfikacja kopii
dokumentów
podstawowych

Etap V
Rekrutacja wstępna

Etap VI
Odbiór oryginałów
dokumentów
podstawowych

Wstępna weryfikacja
obejmująca sprawdzenie
wniosków o przyjęcie do
szkoły i dokumentów
potwierdzających
spełnienie przez
kandydata warunków
poświadczonych w
oświadczeniach.
Weryfikacja
dokumentów pod
względem formalnym
Akceptacja lub
odrzucenie dokumentów.
Przeprowadzenie
rekrutacji
Publikacja list
zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych
do przyjęcia

Wprowadzenie
potwierdzeń woli
podjęcia nauki.

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

23.06.2022r.

3.08.2022r.

Dostarczenie do szkoły dokumentów podstawowych oraz
dokumentów uzupełniających:
- świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia
- zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole
I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej w
szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie,
- kwestionariusz osobowy wydawany przez sekretariat
szkoły/zamieszczony na stronie szkoły www.kcez.pl
- 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane z tyłu imieniem i
nazwiskiem)

Od 24.06. 2022r. do
143.07.2022,
do godz. 15.00

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

Do 13.07.2022r.

Do 03.08.2022r.

20.07.2022r.

12.08.2022r.

Odebranie skierowania na badania lekarskie wydawanego
przez sekretariat szkoły

Wydanie przez szkołę
skierowania na badanie
lekarskie 16.05-

Wydanie przez szkołę
skierowania na badanie
lekarskie 01.08-

25.07.2022r.

17.08.2022r

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie do
szkoły dokumentów podstawowych:
- świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia
- zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole
I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji

Od 21.07.- 28.07.2022r.
do godz. 15.00.

Od 136.08.-18.08.2022r.
do godz. 15.00

W przypadku wykrycia niezgodności niezwłoczne
skontaktowanie się ze szkołą pierwszego wyboru.

Zapoznanie się z wynikami naboru.

wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej w
szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie, o
ile nie zostały one złożone w uzupełnienie wniosku o
przyjęcie do szkoły
- złożenie zaświadczenia medycyny pracy**
Etap VII
Rekrutacja
właściwa

Podanie do publicznej
wiadomości
list
kandydatów przyjętych i
kandydatów
nieprzyjętych

- Zapoznanie się z wynikami rekrutacji***

29.07.2022r.
do godz.14.00

19.08.2022r.

Podanie informacji o
liczbie wolnych miejsc

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym
dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do 25 lipca
2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 12 sierpnia 2022 r. w postępowaniu uzupełniającym. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi
szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest
równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.
Dodatkowe informacje:
* W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
*** Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i
uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do
publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

