
                    Kandydat do szkoły Termin                           

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin                             
w postępowaniu 
uzupełniającym 

  1. 

 

Rejestracja kandydatów w systemie VULCAN – 

www.powiatkrotoszynski.edu.com.pl, wprowadzenie ich 

danych.  

Wybór preferencji przez kandydatów, składanie podań przez 

kandydatów w szkołach pierwszego wyboru. Złożenie wniosku, 

w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ( podpisanego 

przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opikuna) 

Należy dostarczyć do szkoły: 

 wydrukowane podanie podpisane przez rodziców lub 
prawnych opiekunów, 

 kserokopię aktu urodzenia, 

 3 podpisane fotografie, 

 Oświadczenie pracodawcy o przyjęciu kandydata na 
praktyczną naukę zawodu (dotyczy tylko Branżowej 
Szkoły I stopnia nr 4), 

 dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, jeśli dotyczą: 

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie 
o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, 

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem, 

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, 

-zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty 
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu 
laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

 

od 17 maja 2021 r. 

do 21 czerwca 2021 r. 

do godz. 15.00 

 

od 3 sierpnia 2021 r. 

do 5 sierpnia 2021 r. 

http://www.powiatkrotoszynski.edu.com.pl/


- opinię wydaną przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną 
poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa              
w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi 
do szkoły ponadgimnazjalnej. 

   2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej przez wprowadzenie  danych o ocenach 

końcoworocznych, wynikach egzaminu ósmoklasisty i innych 

osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru, oraz 

złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata 

wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkól do których 

kandyduje .  

od 25 czerwca 2021 r. 

do 14 lipca 2021 r. 

do godz. 15.00 

 

 

nie dotyczny 

   3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r. 

4. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badanie lekarskie  

od 17 maja 2021 r. 

do 26 lipca 2021 r. 

od 3 sierpnia 2021 r. 

do 13 sierpnia 2021 r. 

5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie 

oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 

o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one 

złożone w dniu uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  nauki w 

zawodzie.** 

 

od 23 lipca 2021  r. 

do 30 lipca 2021 r. 

do godz. 15.00 

 

od 17 sierpnia 2021 r. 

do 20 sierpnia 2021 r. 

do godz. 15.00 

6.  Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 2 sierpnia 2021 r.  

do godz. 14.00 

 

23 sierpnia 2021 r. 

   7. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 5 sierpnia 2021 r. do 26 sierpnia 2021 r. 
 

8. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

do 3 dni od dnia wystąpienia                                 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

9. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

10. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 
dyrektora szkoły 

 


