Zarządzenie nr ... W....
./2022 r.
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

z dnia .... \~~
.. .. ... .. .. .... ....... 2022 r.

zmieniające Zarządzenie nr 5/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów
składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas
wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo
Oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla
dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2022/2023.

Działając

na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grndnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), § 11 bab ust. 4 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 r. poz. 493 z późn. zm.).

Zarządzam,

co następuje:

§1

W Zarządzeniu nr 5/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, a tak.że terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych
szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych , o których mowa
w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół po licealnych, branżowych szkół
II stopnia oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny
2022/2023 pouczenie w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
nr 5 z dnia 26 stycznia 2022 r. w brzmieniu:
,,W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia,
rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrekto ra szkoły w terminie
do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 22 sierpnia 2022 r.
do godz . 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotr zyman ia
terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektro nicznej. Zaświadczenie lub
orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później ni ż
do dnia 23 września 2022 r."
otrzymuje brzmienie:

,,W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia,
o któ1ych mowa w art. 134 ust. l pkt 2-6, art. 135 ust. 1 pkt 3-7 i art. 136 ust. 1 pkt 2-2d ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w tenninie określonym przez kuratora oświaty
zgodnie z art. 154 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, rodzic
kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę
niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej,
w tenninie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem podania do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
określonym przez kuratora oświaty zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oświatowe.
przypadku, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa
dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia
23 września 2022 r.
W

powyższym

powyżej , składa się

Niezłożenie

w podanym te1minie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa
powyżej, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale
real izującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty. "

§2
Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem podpisania.

Święuikrzyski urat-0rOświaty

Uzasadnienie

Na podstawie art. 154 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1082) oraz § 11 bab ust. 4-6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jedno stek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) kurator oświaty w związku
ze zmianą terminów ogłoszonych w ww. Rozporządzeniu określił terminy obowiązujące
podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół
ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25
ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia
oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2022/2023.

