
ZARZĄDZENIE NR:hb /2020 r. 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 19 maja 2020 r. 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok 2020/2021 

na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły li stopnia, publicznej szkoły policealnej 

oraz dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i publicznego liceum 

ogólnokształcącegp dla dorosłych. 

Na podstawie : 

§ 11b ust. 3 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. 2020 

poz. 493 ze zm.). 

Zarządzam, co następuje: 

§1 

Ustalam terminy przeprowadzania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na semestr pierwszy klas 

I publicznej branżowej szkoły li stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandydatów 

do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i publicznego liceum ogólnokształcącego 

dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2020/2021 określonego 

w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Traci moc Zarządzenia nr 3/2020 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020 r. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpi sania. 



Uzasadnienie 

Na podstawie: § llb ust. 3 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. 2020 

poz. 493 ze zm.) właściwy Kurator Oświaty ustala nowe terminy postępowania na semestr pierwszy 

klas I publicznej branżowej szkoły li stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandydatów 

do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i publicznego liceum ogólnokształcącego 

dla dorosłych . Nowelizacja zarządzenia dostosowuje organizację postępowania rekrutacyjnego 

do wyżej wymienionych publicznych szkół. 

W związku z tym wydano niniejsze zarządzenie. 



Załącznik 

do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

n~ z dnia 19 maja 2020 r. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składan ia dokume ntów na semestr pierwszy 

klasy I do publicznej branżowej szkoły li stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz do publicznych 

szkół dla dorosłych. 

Terminy 
Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoty wraz z dokumentami 
od 15 czerwca 2020 
do 4 sierpnia 2020 r. 

1. potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunkó w 
od 26 października 

lub kryteriów branych pod uwagę w postepowan iu rekrutac yjnym. 
do 13 listopada 2020 r.1 

od 23 czerwca 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdo lnień kierunkowych 2
• 

do 7 lipca 2020 r. 
2. li termin 3: 

(terminy ustala i podaje do wiadomości dyrektor szkoły} 
do 31 lipca 2020 r. 
3-4 listopada 2020 r.1 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
do 9 lipca 2020 r. 
li termin 3 

3. kandydatów , któr zy uzyskali pozytyw ny wynik sprawdzianu 
do 31 lipca 2020 r. 

uzdolnień kierunkowyc h2
• 

5-6 listopada 2020 r.1 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wn iosków o przyjęcie do 
do 4 sierpnia 2020 r. szkoły i dokumentów potwierdzających spełnien ie przez kandydata 

4. warun ków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności do 16 listopada 2020 r.1 

związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
do 11 sierpnia 2020 r. szkoty i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 

5. warunków lub kryte riów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym , w tym ustalon ych przez wójta (burm istrza lub do 1 grudn ia 2020 r. 1 

prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniu . 

6. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 12 sierpnia 2020 r. 
kandydatów zakwa lifikowan ych i niezakwalifiko wanych do szkoty. 2 grudnia 2020 r. 1 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 
od 15 czerwca do 
14 sierpn ia 2020 r. 

7. skiero wania na badanie lekarskie (dotyczy branżowej szkoły li stopnia 
od 26 października 

i szkoły policealnej) . 
do 7 grudnia 2020 r. 1 

1 Dotyczy szkól, w których zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lut ego. 
2 Dotyczy szkól, w który ch program nauczania wymaga od kandydatów szczególnych indywi dualnych uzdolnień lub predyspozycji 

przydatnych w danym zawodzie. 
3 Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym termin ie. 



Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia od 13 sierpnia 

szkoły, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do 18 sierpnia 2020 r. * 
do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

8. 
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania od 3 do 10 grudnia 

pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań 2020 r. 1 

psychologicznych do kierowania pojazdem 
(doty czy branżowej szkoły li stopnia i szkoły policealnej). 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy do 19 sierpnia 2020 r. 
9. 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 11 grudnia 2020 r. 1 

UWAGA 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lekarskiego 

lub orzeczenia w terminie określonym w powyższej tabeli, rodzic kandydat a lub kandydat pełnoletn i informuje o 

tym odpowiednio dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrz ymania terminu. Informację składa w postaci 
papierowej lub elektronicznej. 

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 
dnia 25 września 2020 r. 

** 
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, 

w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § lla rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 
marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jedno stek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 
z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komu nikacji elektroni cznej. 
2. Przepisy § llb 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) podanym i do publicznej wiadomości także na stronach 
internetowych tych jednostek. 


