Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 na
semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II
stopnia w województwie lubelskim
od 24 maja do 14 lipca 2021r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

22 lipca 2021r.do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 24 maja do 26 lipca 2021r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie.

od 22 lipca do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci
przedłożenia: oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia,bądź świadectwa
ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej
szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic
kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00
w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację
składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się
dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września
2021r.Niezłożenie zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do dnia 24września 2021r., jest
równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

2 sierpnia 2021r. do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

do 5 sierpnia 2021 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

