Regulamin przyjęć
do Technikum Mechanicznego nr 5
im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
dla absolwentów gimnazjum
na rok szkolny 2019/2020:
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz.U. z 2015 r. poz.2156);
2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7);
3. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na
lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia. Dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz.586);
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz.622);
6. Zarządzenie nr 10
Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019
r.
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych
I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

I. KLASY PIERWSZE w roku szkolnym 2019/2020.
4 oddziały:
a) zawód: technik informatyk (351203) - 2 oddziały
b) zawód: technik energetyk (311307)
- 1 oddział
c) zawód: technik automatyk (311909) – 1 oddział


Klasa 1TGI; Technik informatyk - 32 miejsca (język angielski,
język niemiecki lub język rosyjski)

Planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: język
angielski, fizyka.
 Klasa 1TGJ; Technik informatyk – 32 miejsca (język angielski,
język niemiecki lub język rosyjski)
Planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: język angielski,
fizyka.
 Klasa 1TGA; Technik automatyk – 32 miejsca (język
angielski, język niemiecki lub język rosyjski)
Planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: język
angielski, fizyka.
 1TGE; Technik energetyk- 32 miejsca (język angielski, język
niemiecki lub język rosyjski)
Planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: język
angielski, fizyka

II. Szczegółowy harmonogram rekrutacji
Zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia
29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów,
techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół
policealnych na rok szkolny 2019/2020 rekrutację przeprowadza się
według następującego harmonogramu

Nazwa czynności

terminy

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami od 13 maja od godz. 8.00
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych do 20 maja do godz. 15.00
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach
otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza
medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu (wykaz przychodni zostanie opublikowany na stronie
internetowej Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl)

Wprowadzanie osiągnięć. Uczniowie klas trzecich gimnazjum
oraz ósmych klas szkół podstawowych, dla których m.st.
Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie
wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz
informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na
świadectwie. Osiągnięcia uczniów ósmych klas szkół
podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę mogą
wprowadzić:
-macierzyste szkoły (do 20 czerwca do godziny 14.00),
-samodzielnie kandydaci (od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28
czerwca do godz. 14.00

Od 17 czerwca od godz. 10.00
do 19 czerwca do godz. 16.00
Po tym dniu szkoły prowadzące
kształcenie w zawodach mogą
rozpocząć wydawanie skierowań na
badanie lekarskie, ale tylko
kandydatom, którzy dokonali wyboru
kształcenia w danym zawodzie,
wskazując szkołę jako szkołę
pierwszego wyboru (uwzględniając
zapisy art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy
prawo oświatowe).
Kandydaci, którzy na pierwszym
miejscu listy preferencji wybrali
szkołę prowadzącą kształcenie w
zawodzie otrzymują ze szkoły
skierowanie w terminie:
od 20 czerwca.
Pozostali kandydaci, którzy zostaną
zakwalifikowani do szkół
prowadzących kształcenie w
zawodach otrzymują ze szkoły
skierowanie w terminie:
od 16 lipca od godz. 12.00
do 18 lipca do godz. 16.00

od 21 czerwca od godz.12.00
do 28 czerwca do godz. 14.00

Nazwa czynności
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub
sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność
przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych
złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym
dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo
oświatowe

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo
niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia
wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy
kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru
kształcenia w danym zawodzie, w przypadku złożenia przez
kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, z
uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo
oświatowe
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe.

Terminy
od 21 czerwca od godziny 12.00
do 28 czerwca do godz. 16.00

do 15 lipca

16 lipca godz.12.00

od 16 lipca od godz. 12.00
do 18 lipca do godz. 16.00

od 16 lipca od godz. 12.00
do 24 lipca do godz. 10.00

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów
we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do
szkoły.
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o
liczbie wolnych miejsc

25 lipca godz. 12.00

25 lipca do godz. 16.00

Rekrutacja uzupełniająca

Nazwa czynności
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków
lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
od 26 lipca od godz. 8.00
do 30 lipca do godz. 12.00;
(wydanie przez szkoły prowadzące
kształcenie w zawodach skierowania
na badanie lekarskie z
uwzględnieniem zapisów art. 134 ust.
1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe)

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych
złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,
w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t
ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7
ustawy prawo oświatowe
podanie do wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej oraz informację o
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a
także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do
przyjęcia
wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru
kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w
przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o
wyborze tej szkoły z uwzględnieniem zapisów art. 134
ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe

Do 16 sierpnia

19 sierpnia 2019 r godz. 12.00

od 19 sierpnia od godz. 12.00
do 21 sierpnia do godz. 16.00
lub przy składaniu wniosku do szkoły

od 19 sierpnia od godz. 12.00
do 27 sierpnia do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych

28 sierpnia 2019 r. godz. 10.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora
oświaty o liczbie wolnych miejsc

28 sierpnia 2019 r. godz. 12.00

III.

KRYTERIA REKRUTACJI:

1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego.
2. Wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2.
•
•

Język polski
Historia i wiedza o społeczeństwie

•

Matematyka

•

Biologia, chemia, fizyka, geografia

•

Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

3. Przeliczanie na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z
języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

18 pkt. – stopień celujący,
17 pkt. – stopień bardzo dobry,
14 pkt. – stopień dobry,
8 pkt. – stopień dostateczny,
2 pkt. – stopień dopuszczający.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych oddziałów w Technikum
Mechanicznym nr 5 im. Stefana Starzyńskiego przeliczane są na punkty oceny z języka
polskiego i trzech następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
matematyka, język angielski, zajęcia techniczne.
5. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
przyznaje się 7 punktów.
6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit.

A, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. A i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. A ustawy, za:
1)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 7 punktów,

c)

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust.
4 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje
się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 5 punktów, Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 586
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu

laureata

turnieju

z

przedmiotu

lub

przedmiotów

artystycznych

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3
punkty,
f)

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt
1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

7. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym
szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,
z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia
wynosi 18 punktów.
8. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2
pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.
Aby za osiągnięcie kandydat mógł otrzymać punkty musi ono zostać wpisane
na świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.
O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor gimnazjum/szkoły podstawowej.
9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z
języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki,
geografii, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po
zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną
po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4; Dziennik
Ustaw – 4 – Poz. 586
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu
gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się
na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany
zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu
gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust.

2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na
świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej
w stopniu
1)
2)
3)
4)
5)

celującym – przyznaje się 20 punktów;
bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
dobrym – przyznaje się 13 punktów;
dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

12. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w
pierwszej kolejności.

13. O kolejności na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania
rekrutacyjnego.
14. W przypadku większej liczby kandydatów o równorzędnych wynikach (sumy punktów)
uzyskanych na poszczególnych etapach rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do
przyjęcia do szkoły decydują następujące kryteria:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

IV. DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE
REKRUTACJI DO SZKÓŁ:
1. Wniosek wg wzoru ustalonego przez Urząd m. st. Warszawy – wydrukowany z systemu
elektronicznego wspomagania rekrutacji.
2. Oryginał lub poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum.
3. Oryginał lub poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
4. 3 fotografie.
5. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych,
6. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz zaświadczenia umożliwiające
skorzystanie przez kandydata z uprawnień, określonych przepisami o rekrutacji,
7. Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się
o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów),
8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie.

V. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI:
1. Przyjmowanie uczniów do szkoły jest prowadzone jest z wykorzystaniem systemu
elektronicznego wspomagania rekrutacji.
2. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego
wspomagania:
• kandydat składając wniosek określa swoje preferencje przyjęcia do danego oddziału,
•

każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych
oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego

ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów
zapewniających mu przyjęcie,
•

kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje
się najwyżej na liście jego preferencji nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia
do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych
oddziałów.
Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie
potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i
zaświadczenia o wynikach egzaminu
Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór
i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziałów klasy pierwszej dyrektor szkoły
powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły;
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły wywieszane są w
widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń rekrutacyjnych na parterze budynku szkoły. Dzień
podania do publicznej wiadomości list jest określany w formie adnotacji umieszczonej na
tych listach, opatrzonych podpisem przewodniczącego Komisji
Rekrutacyjnej.
•

3.

4.
5.

6.
7.

8.

jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej
liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który
znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,

9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do szkoły.
10. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9.
11. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia.
12. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie

7 dni od dnia otrzymania odwołania.

