
TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW KANDYDATÓW DO 
KLASY PIERWSZEJ SPECJALNEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I 

STOPNIA NA ROK SZKOLNY  2021/2022 

KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPECJALNEJ 
BRANŻOWEJ SZKOŁY SPECJALNEJ I STOPNIA NIE 

DOTYCZY REKRUTACJA ELEKTRONICZNA 

  

17 maja 2021 r. – 21 czerwca 2021 r. 

Specjalna Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia: 

- pracownik pomocniczy fryzjera 

- pracownik pomocniczy mechanika 

Nabór odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu lekkim, wydanego przez Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną . 

  
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  

I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM  
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I 

PONADPODSTAWOWYCH: 
 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

1 

Złożenie wniosku o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej 
trzyletniej branżowej szkoły I 
stopnia wraz  z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

od 17 maja 2021 r.  
do 21 czerwca 2021 r.  

do godz. 15.00 

2 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej o 
świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej i o zaświadczenie o 
wyniku egzaminu ósmoklasisty 
oraz złożenie nowego wniosku, w 
tym zmiana przez kandydata 
wniosku o przyjęcie, z uwagi na 
zamianę szkół do których 
kandyduje  

od 25 czerwca 2021 r.  
do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 



3. 

Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej, 
trzyletniej branżowej szkoły I 
stopnia, dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

do 14 lipca 2021 r.   

4. 

Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej i 
dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym ustalonych 
przez wójta (burmistrza lub 
prezydenta) okoliczności 
wskazanych w oświadczeniach 

do 21 lipca 2021 r. 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów 
zakwalifikowanych          i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

22 lipca 2021 r.   

7. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą 
kształcenie zawodowe skierowania 
na badanie lekarskie  

od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.   

8. 

Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata / kandydata 
pełnoletniego woli uczęszczania do 
szkoły - przedłożenie oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły, 
oryginału zaświadczenia  o 
wynikach egzaminu zewnętrznego, 
oraz zaświadczenia lekarskiego o 
braku przeciwwskazań do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu** 

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. 
do godz. 15.00   

9. 

Podanie do publicznej wiadomości 
listy kandydatów przyjętych  i 
nieprzyjętych do szkoły 

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00   

11. 

Poinformowanie przez dyrektora 
szkoły ponadpodstawowej kuratora 
oświaty o liczbie wolnych miejsc w 
szkole 

2 sierpnia 2021 r.   

**W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata 
lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoływ terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00, 
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 2021 r.  



NIEZBĘDNE DOKUMENTY 

 wniosek o przyjęcie do szkoły 

 kwestionariusz ucznia 

 zdjęcia - 3 sztuki 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną 

 Świadectwo ukończenia gimnazjum 

 Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

 Karta zdrowia 

 Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do wybranego 

zawodu 

Dodatkowo: 

 Zaświadczenia lekarskie o przewlekłej chorobie, skierowanie na gimnastykę  

korekcyjną 

 Orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności 

 


