
Wersja skrócona terminów postępowania rekrutacyjnego 
– dotyczy tylko kandydatów do Zespołu Szkół Ekonomicznych 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

lp Rodzaj  czynności  Termin  

1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez 

co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) 
 

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  
od 25 czerwca 2021 r. 

do 14 lipca 2021 r.  

do godz. 15.00 
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych  

(Aby zostać przyjętym do szkoły należy dostarczyć dokumenty z p.4 ) 

22 lipca 2021 r. 

4 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej 
Należy dostarczyć także: * 

- w zawodzie technik informatyk, technik programista, zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do nauki w tych zawodach . Kandydat, który nie dostarczy zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w wyżej wymienionych zawodach do 
24 sierpnia 2021r.,nie będzie mógł podjąć nauki w Technikum Ekonomiczno - Administracyjnym. Kandydaci nie ponoszą kosztów badań lekarskich. 
Skierowanie do lekarza medycyny pracy wydaje Szkoła według terminarza rekrutacyjnego. 
- kartę zdrowia oraz bilans, 
- opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej, jeżeli kandydat taką posiada. Zawarta w opinii informacja o rozpoznanej dyskalkulii jest 
poważnym przeciwwskazaniem do podjęcia nauki w Zespole Szkół Ekonomicznych 
- kartę informacyjną - na druku pobranym ze strony internetowej szkoły, 
- zgodę rodziców na udostępnianie wizerunku dziecka, jego imienia i nazwiska w celu promocji sukcesów dziecka i udziału w życiu  szkoły – na 
druku pobranym ze strony internetowej szkoły, 
- oświadczenie rodziców o uczestnictwie w zajęciach etyki/religii - na druku pobranym ze strony internetowej szkoły, 
- 3 zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz symbolem klasy 
- deklarację wyboru przedmiotów rozszerzonych w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości - na druku pobranym ze strony 
internetowej szkoły, 
-  ankietę dotycząca zdalnego nauczania - na druku pobranym ze strony internetowej szkoły, 

oraz dokonać wpłaty na identyfikator i wyjście integracyjne z wychowawcą  

od 23 lipca 2021 r.  

do 30 lipca 2021 r.  

do godz. 15.00 

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r.  

do godz. 14.00 
6 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 sierpnia 2021 r. 
7 DOTYCZY TYLKO TECHNIKA INFORMATYKA I TECHNIKA PROGRAMISTY  

Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym 

zawodzie  

Do 24 sierpnia 2021 r. 

* Informacje zaznaczone kolorem czerwonym zawarte są w Regulaminie przyjęć do Technikum Ekonomiczno-Administracyjnego nr 1 w Zespole Szkół 
Ekonomicznych 


