
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 13 maja 2019 r. – 25 czerwca 2019 r.
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z odpowiednią dokumentacją

 21 czerwca 2019 r. – 25 czerwca 2019 r.
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły (w przypadku gdy Technikum ZSP nr 4
lub Branżowa Szkoła I stopnia nr 4  jest szkołą pierwszego wyboru) o świadectwo
ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 16 lipca 2019 r. godz. 900

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do
Technikum ZSP n 4 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 4

 16 lipca 2019 r. – 18 lipca 2019 godz. 900 – 1500

wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów
zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, w przypadku
złożenia przez kandydata oświadczenie o wyborze Technikum ZSP nr 4 lub Branżowej
Szkoły I stopnia nr 4.

 16 lipca 2019 r. – 24 lipca 2019 r.
potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia do ZSP nr 4 poprzez
dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego jeśli nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 25 lipca 2019 r. godz. 900

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
szkoły i ewentualne podanie informacji o wolnych miejscach
dostarczanie przez zainteresowanych kandydatów orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego i innych dokumentów dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych

 w terminach określonych w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe
składanie wniosków sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie
i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

UWAGA:
Jeśli szkoła po przeprowadzonej rekrutacji będzie dysponowała wolnymi miejscami,
kandydaci  mogą być przyjmowani w postępowaniu uzupełniającym w terminach określonych
przez Śląskiego Kuratora Oświaty.




