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REGULAMIN REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ 
I WARUNKI PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZAWIERCIU 
NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych 
 
Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1148 ze zm.)- rozdział 6  
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół ,                 
placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz.1737) 

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 z 2020  poz. 493 z późn. zm.) 

  
I. Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu decyzją organu 

prowadzącego – Powiat Zawierciański, przeprowadza na rok szkolny 2021/2022 
rekrutację elektroniczną. Absolwenci szkół podstawowych ubiegający się o przyjęcie  
do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu  
poddają się wynikom rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2021/2022. 

II. W Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu nabór uczniów          
do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzony zostanie do dwóch 
oddziałów z limitem miejsc określonym na poziomie 32 uczniów w jednym oddziale. 
Szkoła przewiduje kształcenie w czterech zawodach: 

1. technik ekonomista – 18 miejsc 
2. technik handlowiec – 14 miejsc 
3. technik reklamy – 18 miejsc 
4. technik organizacji turystyki – 14 miejsc 
III. Dla poszczególnych oddziałów określa się następujące zajęcia edukacyjne, z których 

oceny będą przeliczane na punkty: 
1. technik ekonomista: język polski, matematyka, dwie najwyższe oceny z grupy 

przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, fizyka, chemia, 
biologia, geografia, informatyka, wychowanie fizyczne; 

2. technik handlowiec: język polski, matematyka, dwie najwyższe oceny z grupy 
przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, fizyka, chemia, 
biologia, geografia, informatyka, wychowanie fizyczne; 

3. technik reklamy: język polski, matematyka, dwie najwyższe oceny z grupy 
przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, fizyka, chemia, 
biologia, geografia, informatyka, wychowanie fizyczne, plastyka, technika; 

4. technik organizacji turystyki: język polski, matematyka, dwie najwyższe oceny                
z grupy przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, fizyka, chemia, 
biologia, geografia, informatyka, wychowanie fizyczne. 

IV. Ustala się następujące zasady przyznawania punktów za oceny z przedmiotów 
wymienionych w pkt III uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej                   
i szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie: 

1. punktacja za oceny: 
dopuszczający – 2 pkt 
dostateczny – 8 pkt 
dobry – 14 pkt 
bardzo dobry – 17 pkt 
celujący – 18 pkt 

2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 pkt 
3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 
a). tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt 
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b). tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt 
c). tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 

4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 

a). dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt 
b). dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 pkt 
c). dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 pkt 
d). tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt 
e). tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 
f). tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt 

5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 3 i 4, 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty  
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a). międzynarodowym – 4 pkt 
b). krajowym – 3 pkt 
c). wojewódzkim – 2 pkt 
d). powiatowym – 1 pkt 
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt. 

6. stałe zaangażowanie w pracę społeczną o charakterze wolontariatu wymienione 
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 3 pkt 

7. w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 
lub jego części, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej: 

a). język polski i matematyka: 
celujący – 35 pkt 
bardzo dobry – 30 pkt 
dobry – 25 pkt 
dostateczny – 15 pkt 
dopuszczający – 10 pkt 
b). wybrany język obcy nowożytny: 
celujący – 30 pkt 
bardzo dobry – 25 pkt 
dobry – 20 pkt 
dostateczny – 10 pkt 
dopuszczający – 5 pkt 

8. wyniki egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty w następujący sposób:  
a). język polski – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35 
b). matematyka– wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35 
c). język obcy nowożytny– wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3 
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji: 200 pkt. 

V. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata                       
lub na wniosek kandydata pełnoletniego. Kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie  
do nie więcej niż trzech wybranych szkół ponadpodstawowych. 

VI. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej 
z sumą punktów po spełnieniu następujących wymagań: 

1. posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
2. posiadania zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,  
wydane zgodnie przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 
ponadpodstawowych  lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników 
studiów doktoranckich. 
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VII. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Technikum nr 3 są brane              
pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1. wyniki egzaminu ósmoklasisty, 
2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, 

matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych w pkt III jako 
brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do określonego oddziału, 

3. świadectwo  ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 
4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

zgodnie z pkt IV 3, 4, 5 i 6. 
VIII. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
przyjmowani będą kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości 
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej. 

IX. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Technikum nr 3 nadal będzie 
dysponowało wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego będą 
brane pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości: 

1. wielodzietność rodziny kandydata, 
2. niepełnosprawność kandydata, 
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie, 
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
X. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani 
do Technikum nr 3 w pierwszej kolejności po spełnieniu wymagań zawartych w pkt VI. 

XI. Określa się szczegółowe terminy rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2021/2022  
do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu: 

 
1. od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 : 

Składanie do dyrektora Technikum nr 3 wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej. 
Wniosek zawiera: 

1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – 
serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

2. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców, 
3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca 

zamieszkania kandydata, 
4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata 

pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiada, 
5. wskazanie kolejności wybranych szkół oraz wybranych oddziałów w Technikum nr 3 w porządku 

od najbardziej do najmniej preferowanych. 
Do wniosku dołącza się: 

1. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa pkt IX: 
a). oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 
b). orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie 
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, 
c). 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, 
d). dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.                        
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
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2. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, o których mowa w pkt VI, pkt VIII, pkt X 
odpowiednio: 

a). świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 
b). zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
c). zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu 
laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  
d). opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 
specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 
ponadpodstawowej. 

3. Dokumenty dołączane do wniosku, o których mowa w pkt XII 1. są składane w oryginale, notarialnie 
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także 
w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata  
lub pełnoletniego kandydata. Wyjątkiem są świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia  
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, które mogą być składane w postaci kopii 
poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. 
 

2. od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00: 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.                              
3. Do 21 lipca 2021 r.: 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                             
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych  
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. 22 lipca 2021 r.: 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych                 
w Zawierciu z podziałem na oddziały.  
Listy zawierają nazwiska i imiona kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu                                    
lub niezakwalifikowaniu kandydata. 
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) może odbywać się za pomocą strony 
internetowej szkoły. 

5. od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021r.: 
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi ubiegającemu się  

o przyjęcie do niej. 
6. od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz.15.00: 
Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata albo kandydata pełnoletniego woli 

uczęszczania do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu poprzez dostarczenie 
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty, (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie  
do szkoły ponadpodstawowej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie 
badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów  
i uczestników studiów doktoranckich. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia 
lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie 
do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas 
zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później 
niż do 24 września 2021 r. Niezłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie 
równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty,  
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie  
w zawodzie, do którego został przyjęty. 

 
Dodatkowo kandydat potwierdzający wolę uczęszczania do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Zawierciu składa następującą dokumentację: 
- kwestionariusz osobowy kandydata (wzór do pobrania na stronie internetowej szkoły: 
www.zsekonomik.zawiercie.powiat.pl) 
- dwie fotografie (30 x 42 mm); 

- kartę zdrowia. 
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7. od 02 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00: 
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.  
Listy podawane są do publicznej wiadomości i zawierają nazwiska i imiona przyjętych i nieprzyjętych. 
8. do 05 sierpnia 2021 r.: 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  

do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu. 
Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia wniosku podając                    

w nim przyczyny odmowy przyjęcia kandydata, w tym najniższą liczbę punktów, którą uzyskano w postępowaniu 
rekrutacyjnym. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora  Technikum nr 3 odwołanie 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
 Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Technikum nr 3 służy skarga do sądu administracyjnego. 

9. od 03 sierpnia 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r.: 
Przeprowadzenie uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego – składanie przez kandydatów 

nieprzyjętych do wybranych szkół, oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi 
miejscami.  
 
Terminy rekrutacji uzupełniającej do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych  
w Zawierciu na rok szkolny 2021/2022: 
 1. od 03 sierpnia 2021 r. do 05 sierpnia 2021 r.: 
Składanie do dyrektora Technikum nr 3 wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej. 
Wniosek zawiera: 

1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – 
serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

2. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców, 
3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca 

zamieszkania kandydata, 
4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata 

pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiada, 
5. wskazanie kolejności wybranych szkół oraz wybranych oddziałów w Technikum nr 3 w porządku 

od najbardziej do najmniej preferowanych. 
Do wniosku dołącza się: 

1. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa pkt IX: 
a). oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 
b). orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie 
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, 
c). 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, 
d). dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.                       
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

2. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, o których mowa w pkt VI, pkt VIII,                    
pkt X odpowiednio: 

a). świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 
b). zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
c). zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu 
laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  
d). opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 
specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 
ponadpodstawowej. 

3. Dokumenty dołączane do wniosku, o których mowa w pkt XII 1. są składane w oryginale, notarialnie 
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane 
także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata                                    
lub pełnoletniego kandydata. Wyjątkiem są świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia 
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, które mogą być składane w postaci kopii 
poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. 
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  2. 13 sierpnia 2021 r. 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                            

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych  
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

  3. 16 sierpnia 2021 r.: 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych                 
w Zawierciu z podziałem na oddziały.  
Listy zawierają nazwiska i imiona kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu                                    
lub niezakwalifikowaniu kandydata. 
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) może odbywać się za pomocą strony 
internetowej szkoły. 

4. od 03 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.: 
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi ubiegającemu się  

o przyjęcie do niej. 
  5. od 17 sierpnia 2019 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00: 

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata albo kandydata pełnoletniego woli 
uczęszczania do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu poprzez dostarczenie 
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty, (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie  
do szkoły ponadpodstawowej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie 
badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów  
i uczestników studiów doktoranckich. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia 
lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie  
do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. 
Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został 
przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. Niezłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia  
lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń 
został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym 
kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty. 
 6. 23 sierpnia 2021 r.: 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  
do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.  
Listy podawane są do publicznej wiadomości i zawierają nazwiska i imiona przyjętych i nieprzyjętych. 

 7. 26 sierpnia 2021 r.: 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  
do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu. 
Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia wniosku podając w nim 
przyczyny odmowy przyjęcia kandydata, w tym najniższą liczbę punktów, którą uzyskano w postępowaniu 
rekrutacyjnym. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora  Technikum nr 3 odwołanie 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
 Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Technikum nr 3 służy skarga do sądu administracyjnego. 
 
 
 
 
 
 


