Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6 /20
Małopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 stycznia 2020 r.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr
pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021.

Lp.

1.

2.

3.

4.

1)

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
z wyłączeniem szkoły wymienionej w punkcie 2.

od 11 maja do 6 lipca 2020 r.

od 31 lipca do 6 sierpnia 2020 r.

od 26 października do 16 listopada 2020 r.1)

od 14 do 21 grudnia 2020 r.1)

od 11 maja do 23 czerwca 2020 r.

31 lipca 2020 r.

od 26 października do 6 listopada 2020 r. 1)

od 14 do 15 grudnia 2020 r. 1)

do 30 czerwca 2020 r.

do 4 sierpnia 2020 r.

do 9 listopada 2020 r. 1)

do 17 grudnia 2020 r. 1)

2 lipca 2020 r.

5 sierpnia 2020 r.

12 listopada 2020 r. 1)

18 grudnia 2020 r. 1)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w której przeprowadza
się sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Dotyczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

5.

6.

7.

8.

Weryfikacja
przez
komisję
rekrutacyjną
wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 2).

do 22 lipca 2020 r.

do 21 sierpnia 2020 r.

do 1 grudnia 2020 r. 1)

do 5 stycznia 2021 r. 1)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych.

23 lipca 2020 r., godz. 12.00

24 sierpnia 2020 r., godz. 12.00

2 grudnia 2020 r., godz. 12.00 1)

7 stycznia 2021 r., godz. 12.00 1)

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

od 11 maja do 27 lipca 2020 r.

od 31 lipca do 26 sierpnia 2020 r.

od 26 października do 7 grudnia 2020 r. 1)

od 14 grudnia 2020 r.
do 12 stycznia 2021 r. 1)

do 29 lipca 2020 r.

do 28 sierpnia 2020 r.

do 10 grudnia 2020 r. 1)

do 18 stycznia 2021 r. 1)

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia:
 oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły
I stopnia;

2)

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), tj.:
 w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2, tj.: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą);

w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 135 ust. 6 pkt 2, tj.: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez
kandydata,
w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
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 zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole
I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole
II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie,
 oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły
zawodowej 3) ;
 zaświadczenia o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole
zawodowej, którego zakres
odpowiada pierwszej
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym
w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się
o przyjęcie 3)
o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie
do szkoły;
 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu;
 orzeczenia
lekarskiego
o
braku
przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami 4);
 orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdem 5) .

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 lipca 2020 r., godz. 12.00

31 sierpnia 2020 r., godz. 12.00

11 grudnia 2020 r., godz. 12.00 1)

19 stycznia 2021 r., godz. 12.00 1)

3)

Dotyczy kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole od roku szkolnego 2012/2013
zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287, 2248).
4)
W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje
przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.
5)
W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje
przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E .
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