Terminy

przeprowadzenia

postępowania

rekrutacyjnego

oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do
klas

pierwszych

pięcioletniego

technikum

oraz klas pierwszych trzyletniej branżowej szkoły I stopnia
w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej
wraz
z
dokumentami
potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym (art. 130,
art. 135 i art. 136 UPO 1).

Terminy w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

od 17 maja 2021 r.
(poniedziałek)

od 02 sierpnia 2021 r.
(poniedziałek)

do 21 czerwca 2021r.
(poniedziałek)
do godz. 15:00

do 13 sierpnia 2021r.
(piątek)
do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do
szkoły
ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły oraz od 25 czerwca 2021 r.
(piątek)
o zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty oraz złożenie nowego
do 14 lipca 2021 r.
wniosku, w tym zmiana przez kandydata
(środa)
wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę
do godz. 15:00
szkół do których kandyduje
Podanie do publicznej wiadomości
przez
komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

Wydanie przez szkołę prowadzącą
kształcenie zawodowe skierowania na
badanie lekarskie.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
- albo kandydata pełnoletniego - woli
przyjęcia w postaci:

przedłożenia
oryginału
świadectwa
ukończenia
szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o
ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły),

w
przypadku
szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe -

22 lipca 2021 r.
(czwartek)
do godz. 14:00

Świadectwo składane
razem
z wnioskiem

24 sierpnia 2021 r.
(wtorek)
do godz. 15:00

od 17 maja 2021 r.
(poniedziałek)
do 23 lipca 2021 r.
(piątek)
do godz. 16.00

od 02 sierpnia 2021 r.
(poniedziałek)
do 25 sierpnia 2021 r.
(środa)
do godz. 16:00

od 23 lipca 2021 r.
(piątek)
do 30 lipca 2021 r.
(piątek)
do godz. 16.00

od 25 sierpnia 2021 r.
(środa)
do 27 sierpnia 2021 r.
(piątek)
do godziny 15.00

także
zaświadczenia
lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań
zdrowotnych
do
podjęcia praktycznej nauki zawodu
(art. 135 i 136 UPO 1).

Podanie do publicznej wiadomości
przez
komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do szkoły (art. 158 UPO 1).
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02 sierpnia 2021 r.
do godziny 14.00
(poniedziałek)

30 sierpnia 2021 r.
do godziny 14.00
(poniedziałek)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY
1.

Wniosek o przyjęcie do szkoły – składa kandydat w terminie od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00. Wniosek jest do pobrania ze strony internetowej szkoły
www.zsliz.olecko.szkolnastrona.pl lub w kancelarii szkoły (pokój nr 2, parter budynku)

2.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3.

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań
profilaktycznych (Medycyna Pracy).

4.

Dwie fotografie (na odwrocie każdej: imię, nazwisko).

Skierowanie na badania lekarskie będą wydawane w kancelarii szkoły (pokój nr 2)

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
Na podstawie, art. 154 ust. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku ,
Zarządzeniem Nr 2/2020 z dnia 28.02.2020 r. ustalił obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
wymienione na świadectwie szkoły podstawowej, z których oceny będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 1 i Branżowej
Szkoły I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
1) język polski
2) matematyka
3) biologia
4) język angielski.

