Zakładanie konta w systemie i złożenie wniosku
od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00
Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej
rekrutacji (nie dotyczy Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w BielskuBiałej przy ul. Maksyma Gorkiego 7).
W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można
założyć tylko jedno konto.
Kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów maksymalnie w trzech szkołach, do których
ubiega się o przyjęcie.
Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek należy złożyć w
szkole pierwszego wyboru (szkoła, której oddział wskazany jest na pierwszym miejscu) w
wyżej wymienionym terminie.
W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, mając na
uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników szkół, wypełnione,
wydrukowane i podpisane wnioski zalecamy przesyłać do szkoły pierwszego wyboru
pocztą elektroniczną jako skan /zdjęcie na specjalny adres e-mail wskazany na stronie
internetowej szkoły; faksem lub dostarczyć osobiście w miejscu wskazanym przez szkołę.
System umożliwia złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru elektronicznie za pomocą
Profilu Zaufanego. Warunkiem skorzystania z tej metody jest posiadanie Profilu Zaufanego
przez
rodziców/opiekunów
prawnych
wskazanych
we
wniosku.
Samo podpisanie wniosku przez rodziców/prawnych opiekunów Profilem Zaufanym nie jest
wystarczające. Wniosek, który nie zostanie złożony nie będzie podlegał weryfikacji. Dlatego
po podpisaniu wniosku Profilem Zaufanym należy jeszcze kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.
Jeżeli wniosek będzie składany w formie elektronicznej/Profilem Zaufanym należy dołączyć
do niego również w formie elektronicznej scan, zdjęcie niżej wymienionych dokumentów,
potwierdzających spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów:
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
oraz
zaświadczenie
o
uzyskaniu
tytułu
laureata
lub
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkimlub ponadwojewódzkim.
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